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 י״הזעב

 רבחמה ברה תודלות

 תנידמב רשא "דאדגב" לארשיב םאו ריעב ל״רתה תנשב דלונ ל״צז רפוס םייח בקעי ר״רהומ רבחמה ןואגה ברה
 הארו) .םירפוס לשו םימכח לש הלודג ריעל המסרפתנו ,דומלתה תפוקתמ דוע הלהתל תעדונה ריעה ,לבב
 ׳טנוקב ח״ירגה ש״מ הארו ."לבבבש הבושחה ריעה איה דדגב וריע םש" האתדגב אנה בר :דנ תוכרב י״שרפב
 רתויב בגשנה דיקפתה תא לבב ריע האלמ םינואגה תפוקתבו .("יח ףסוי דוע" ם״וסבש "לאקזחי תוארמ"
 לכל ופיצו לבבבש וניתובר לא ונפוה לארשי לכ יניעו .הריבכ העפשה הלוגה תוצופת לכ לע העיפשהו ונמע ייחב
 .לבת יוצק לכל הרות האצי םהמ יכ םדובכמ הריאה ץראה לכו .ןחבו לפוע לדגמכ .םשדק יפמ אצויה הגה

 תוערל וז הלהח ריעב םיגמאנ םיעור ומק רודו רוד לכבו .הכוראה וניתולג תפוקת לכ ךשמב ונילגרל רנ םהירבדו
 ׳ה ךאלמל המודה ברה םשארבו ,המוק רועיש ילעב םילודג םישנאל וניכז םינורחאה תורודב ךאו .םישדק ןאצ
 ׳ב קדצ יחבז ם״חמ) .ל״קוצז ךמוס הללאדבע וניבר וינעהו קידצה ןואגה לארשי רנ םיעורה ריבא תואבצ
 ןרמ לבבד אתולג שיר וידימלת ילודגמו .ודי לע םימ וקצי םהה םימיב דאדגב ינבר ילודג לכ רשא .(םיקלח

 .ל״צז םייח ךסוי ר״רהומ םסרופמה ןואגה

 .דאדגבב רשא תובישיב דמלו ךנחתה .ארוק ׳ה רשא םידירשהמו הלודגה תסנכ יריישמ היה רבחמה ג״הרה

 טקשה ויפואבו .םהה םימיב הגשגשו החרפ רשא הריטעמה לבב תלוג יככותב הבצוע תינחורה ותומדו
 תולעתהל הכז ,ותמכחל תמדוקה ותאריבו ,ויתובר תודממ תוימורתה ויתודמבו ,ותונעו וחוביבחבו ,חונהו ןותמהו
 םג אעניצב דומלל לחה האלפנה ותדמתה בורבו .אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאלו ,השודקה וניתרות דומילב
 .והיפב התיה תמא תרותו ,הישותו המכח ךיסוהו ,המכח םיעונצ תאו וב םייקתנו ,הלבקה תמכחבו ן״חה תרותב

 .היל סינא אל זר לכו .ירש הימע ארוהנו ,אתרתסמו אתקימע ילג .בקעיל "תמא" ןתת וב םייקתנו

 יישק תורמלו ,לבבמ הלע ירא ד״סרת ןויס ח״רב רבכו ,אילפהל דע התיה השודקה ונצראל ותביחו ותבהא
 ,םילודג םיישקב הכורכ החיה אוהה ןמזב לארשי ץראל הילעהש עודיכו) ,םהה םימיב ויהש הרובחתה

 התיה ,ץראב םישדחה םיבשייתמל הסנרפה קחוד תורמלו (.םיתחתח האלמו הלולס אל ךרדב םישדח המכ הכראו
 ,לכ רסוחבו םוריעב הצרא עיגה תובר תואלתו םידודגו םילוטלט רחאלו ,המ יהיו הצרא תולעל הנתיא ותטלחה

 ךפש הבידנ חורו .ויאור לב יניעב דסחלו ןחל והונתנ תוימורתה ויתודמו וברקב רשא םיקלא תמכח םלוא
 ךרטצה ,הכותב דובכ ןוכשל הוא רשא המילשורי ועיגהב דימו .ומע ׳הו ליבשמ ויכרד לבב יהיו .ויעמוש לע
 ,ותארקל ושש םהו ,הקיתעה ריעב רשא "לא תיב" ק״ק םידיסחה לש שרדמה תיבב םילבוקמה םינברה רבח לא

 תועידי ול שכר ,הניש טועימבו החיש טועימב ותונייטצהו ,המוצעה ותדיקש י״עו .םידיסח להקב וחלהתז
 וניבר הרוה רשאכו ,ל״ז י״ראה וניבר תונווכ יפ לע הרהטבו השודקב ללפתהל לחהו .ן״חה תרותב תובגשנ
 ץרענ ומשו .רהזה תיב רשו םירתסמב יראל םסרפתנו שדקב תולעמב הלעמ הלעמ הלעו .ורודיסב א״עיז ש״שרה

 .הלהתו השודקב

 דובכ ןוכשל רבע ,ט״סרתה תנשב השדחה םילשוריב םילבבה תדעל "דודל םינשוש" השודקה הבישיה דסוהב
 ,הלגנבו רתסנב םיבושח םירפס םש ול הנקו ,ר״דמהבל הכומסה הנטק הילעב ול בשומל הואו ,התברקב

 םנוכמ אוהשכ ויתונשו וימי בור תא הליב וז הנטק ריק תיילעבו .תונורחאה ויתוטורפבו ותסיעמ ץמיק רשאש
 הלעה ובל תוגה תאו .הרות לש הלהא ,םילהא בשוי םת שיא בקעיו .וביבס רשא םישודקה םירפסה ךותב
 אלמיו ."םייחה ךכ" םסרופמהו דבכנה ורפסב לכוא רפח םהמו .לארשי השעי המ תעדל .ארתפדה לעו רינה לע



 רבחמה ברה תודלות
 וירוביחו .תחנ ףכ אלמ בוט .םחני ויפכ תונוכתבו .ןיאדו הרומ לכל תוכרצנה ,תוששואמה תוכלה ופכ
 .םילכה לא אבחנ ותודדובתהב ראשנ תאז לכבו .םלוע םש ול וליחנהו .לארשי תוצופת לכב הצרעהב ולבקתנ

 וצרמבו השודקה וכרדב ךישמהו .הישפנל אתוביט קיזחמ אלו ארידת אתיירואב קיסעו קיפנ ךייש לייע ךייש
 ויז םיאלטה וירובחב וקסעב םגו .םירדעה וקשי איהה ראבה ןמ יכ .ןונבל ןמ םילזוגו םייח םימ תולדל ריבכה
 זא ויהש םילבוקמה םינברה רבח לא ףרטצהו .דוסה תרותמ ודי הפרה אל ,השעמלו הכלהל הגונ םיקיפמו
 ר״רהומכ םסרופמה קידצה ןואגה אוהה רודב הלבקה ןואג לש ותושארב ."רהנה תובוחר" םירכובה תנוכשב

 .ל״צז ןהכה ךיווד לואש

 םיבוט םישעמו .הלגנבו רתסנב המוצע הדיקשו ,הריתי תודיסח ףיסוה ק״הות תודוס דומילב שרתשה רשא לפכ
 ינפל דוע םוקל היה וגהנמו .וחונחונע תא אצומ התא םש ותלודג אצומ התאש םוקמבו .תורקי תודמו
 תוצח ןוקית ארוק היה תוצח רחאו ,ודומיל לע דוקש אוהשכ קוידב תוצח תדוקנב רע היהיש ידב הליל תונזח
 קסועו רחשה תולע ינפל םיכשמ היה בושו .לארשי תולג לעו שדקמה תיב ןברוח לע ןנוקמו הלליבו היכבב
 היהו ,ת״וטב רתכומו ףטועמ אוהשכ ג״כהיבל ךלוהו ןילפת חינמו תילטב ףטעתמ היה כ״חאו .הלבקה תרותב
 התאר ןיע .השודקבו טטרב הביתה ינפל ודמעב תואבצ ׳ה ךאלמכ והארמו ,ל״ז י״ראה תונווכ פ״ע ללפתמ
 וליחד ךותמ הריתי תובהלתהבו המוצע הנווכב ךרבל דאמ ריהז היה ןינהנה תוכרב ךרבמ היהשכו .והרשאתו
 הרורב הפשב םירמאנה ויתוכרבמ שגרתמו לעפתמ היה העש התואב ותציחמב תויהל הכזש ימ לכש דע ,ומיחרו

 .המוצע הנווכבו השודק המיענבו

 .םימכחל הקיתש הפי ל״ז םרמאכ .הקיתשה תדימב רחבו .נ״כהיבב דוחיבו הליטב החיש חש אל וימימ

 ובשיב הרפכ חבזמ היה ונחלשו ,והובבסי דסחו בוט ךא םילטב םירבד ו״ח רביד אל ונחלוש לע דעסשכו
 .רובעי אלו קח .םוי לבב הנשמ יקרפ ח״י םייסל רהזנ היה וימי לכו .ת״דבו תוינשמב קסועו האריבו המיאב

 .ותשודקו ותרות ויזמ םנואמצ חוורל ותיב לא םיאבה םידימלתה םע דומלתב רועיש עבוק היה שדוק תבשבו

 היה םירהצה רחאו (.תובגשנה ויתונוכתו תולענה ויתודממ תחא) ."תמאה לע הדומ" חדמב ןייטצה דאמ המו.
 תוצק הלא ןה .וילע הבוטה ׳ה דיכ .ותעב רבד הדגאו הכלהב ותבשב תבש ידמ ויעמוש להקל נ״כהיבב שרוד

 .םעדנו ונעמש רשא ,רבחמה ג״הרה לש ויכרד

 תוצופת [ לכב הבהאב ולבקתנו םרבחל הכזש םילודגה וירובחב ול ועייס תוימורתה ויתודמו הלודגה ותונתונע
 לכתסמהו .אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל הכז וירובח לכב ול התיהש איטשד אתעייסבו .לארשי
 עויסו רזע לכ ילבמ ודבל אוה.רוהט שיא ףסא רשא ןיע ביהרמה הזחמה לע האתשמ דומעי םילודגה וירובחב
 םינזא השעו ,םינשי םג םישדח .םינורחאו םינושאר םיקסופה תורבס לכ טעמכ הנרוג רימעכ ץבקו ,רחא שיאמ
 .תויפרט יניד לכב ,עיבר היראכ ,עיקפו החמומ .הישות לידגה הצע■ אילפה ,ותמאל תמא ןיד איצוהל הרותל

 הכלהב תונרדסו תואיקבב םינייטצמה .םירוהטהו םישודקה וירוביח י״ע .וילע תזרכמ ותרות .תויפלתל יונב
 םיאצוי שדקמה ןמ וימימו .תורודלו העשל .תורוהלו ןיבהל וירבדב ןייעל ךירצ ןיאדו הרומ לכ רשא .השעמל
 םהידי ףא וכמס םהה םימיב ק״הא ינואגו .הכלהב הזל הז םימיענמה י״אבש ח״ת לש ןכרדכ .הרוהט הונעב
 ."םייחה י ףכ" ׳סל םהיתומכסהב .ל״צז ץלרב םייח ׳ר ןואגהו .ל״צז הכרב א״שי ל״שארה ןואגה םה אלה .וילע

 הרותב םיקסועהמ אוה רבחמה ברהש" תועמשמה תבר תודעב ל״צז דלפננוז ח״יר ןואגה אצי םהיתובקעבו
 .הילע דיהסמקד הבר ארבג ןאמ יזח קופ ."המשל

 ףכ״ו .םיקלח הנמש ,ח״וא לע "םייחה ףכ" (א .ל״צז רבחמה ג״הרה רביח רשא םיבושחה ם רפסה תומש הלאו
 "בקעי לגי" (ג .ם״ותס תוכלה לע "בקעי לוק" .(ב .(.םדו תופרטו הטיחש תוכלה) א״ח ד״וי לע םייחה

 אתכסמ םויסל םישורד "םלועה דע םייח" (ה .דועו הלימו ןיאושינל םישורד "םייח יקוח" (ד .הרותה לע םישורד
 םאיצוהל ונכזי ׳ה .םירוביח דועו .ע״שה יקלח ׳ד לע ,י״תכ "םייח םימ ראב" ת״וש םיבותכב ול דועו (ו .םיגרדהו

 .םרדהב םילולכ םלוע רואל



 רבחמה ברה תודלות

 ?ןדור ,הדועתלו הרותל םילעפ בר דבכנהו רקיה ןודאה אוה ,ל״ז רבחטה ג״הרהד הידב רטל הבוט קיזחנו ואב

 רשא ,א״לשחי רסוס השמ רט םישודק לש ןנב ,םישישי עזגמ ,ןטה תנצנצ ,ןטענ עטנ ,דסחו הקדצ
 .םייח חרוא לע "םייחה ףכ" יקלח תנמש לכ תא היקנו הפונמ השדח ארודהמב םלוע רואל איצוהל ובל ובדנ

 םישקבמה םיברו ,וטת ופס םינושארהו ,קושה ןמ הלזא הנושארה ארודהמה יכ תויהב .י״הזעב היוטנ ודי דועו
 םיברה תוכז םיברה תא הכיזו הכז השמ .ןונבל ןמ םילזונו םייח םימ ראבמ ונקשי ימ םילאוש ׳ה. רבד תא
 הבידנ חורבו הפי ןיעב םתרזע די טישוהלו םתיב לא הכרבה תא איבהל ,םישקבמ ונא וניחא תאו .וב יולת
 ו״יה רפוס השמ רמ ונב לע ןגת'רבחמה ג״הרה תובזו .הרידאהלו הרות לידגהל ולעפב ךישמהל לכויש ידכ
 .וז הבר הוצמ רבדב םיעייסמהו םירזועה.לכ לעו .ו״יה ותיב ינבו םולש קחצי רמ רקיה דכנה לעו ,ד״הלבמה

 .ןמא לאוג ןויצל אטב הניזחת םהיניעו םלוע דע םערז ערזו םערז יפמ הרותה שומת אלו

 *!םוי הידבוע היטע ארזע

 םילשוריב ןידה תיב רבח ףסוי תרופ תבישי שאר

 רבחמה ןב תמדקה

 אדיסח .אשידק אניצוב .לודגמו זועמ .לודגה ברה יבא רמ השעו לעפ רשא ,ונמע רעש לכ עדויי חנה
 וימימ ןתנ ומחל .םיבושחהו םידבכנה וירפסב .םיברה תא תוכזל חרטו למעו .ל״ז רבחמה .אשירפו
 .אתיילאמ היל ופס .אתיילעמ יליט ינה יכ לכ 'רוהט שיא ףסאו .םינשוש טוקללו םינגב תוערל אציו .םינמאנ

 אשבודד אנצ אלמ •הנרו הלפת לוק. .הנפ ונממ דתי ונממ .םיקיפמ הגונו ויז םיאלמ .םיקדוצמה םירבדב
 דועו .םיקלח הנמש ,םייח חרוא ךורע ןחלשה לכ לע "םייחה ףכ" לודגה ורפסב תיפצה הפצ ןחלשה ךורע
 הטיחש תוכלהב .העומש ןיבי העד הרוי וב .העד הרוי לע א״ח "םייחה ףכ" םיכלמ ןחלש לע הלעה היוטנ ודי
 יימחרב ת״ישה ינכיז ז״ישתה תנשבו .׳ב קלח השודקה י״תכב הכרב וירחא ריאשהו .תופי לצא ךלכ .תופירטו
 יאצומכ ותארקל ושש הישות ירחושמ םיברו .ורדהב לולכ ינשה קלחה תא םלוע רואל איצוהל וידסח בורבו
 א״ומ הבר ארבג יחמתא רבכ יכ .הנעלבי ופכב הדועב התוא האורה הארי רשא ץיק םרטב הרוכבכו בר ללש

 .א״עיז .לבת יוצק לכב ןיטינומ ול ואציו אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל השודקב ץרענה ל״צז רבחמה

 ישפנ התלכ םגו הפסכנ קושה ןמ ולזא ח״וא לע םייחה ףב" יקלח לכו תויהב יכ הנמאנ עידוא לארשי יטבשב
 עגי תועיגי המכ יעדיב .ןנבר יכלמ ןאמ םיכלמ ןחלש לע םתולעהלו םופדה תיב לא תינש םאיבהל
 לע םירדה ול תשיו ,הרואכ הכשחכ ריאי םויכ הליל ,םיברה תא תוכזל ויתועבצא רשעב חרטו קידצ וחוא
 ,הזה רוביחה תא תינש סיפדהל ינוזריזו ינוריעה םיגלפומ םידמולו םימכח ידימלת המכו .ארתפידה לעו רינה

 ויתורמא םעונב תוזחל ,לאוש לכל בישהלו ,לארשיב תוארוה הרומ לכל ךרצנ אוה יכ .הזחי ידש הזחמ רשא
 תואיצמה ירקי םירוביחה םתוא לכב םיאבומה ץפח ירבד אוצמל תגשמ לכה די ןיא יכ .תורואמל ויהו ,תורוהטה
 איצוהל יתהמהמתה אלו יתשח יצלח רבגכ יתרזא ןכ לעו. .םייחה ףכב ל״ז רבחמה ג״הרה יבא רמ איבמש
 ןכ .יחכונה ןושארה קלחה תספדה םייסל יתיכזו ינרזע רשא ת״ילתו .םייחל קידצ תלועפ שדחמ םלוע רואל
 ףכ לש ןושארה קלחהו .ח״וא לע "םייחה ףכ" לש םיקלחה תנמש לכ םייסלו רמגומה לע ךרבל ת״ישה ינרזעי

 .ןמא .קדצ לאוג אובב תוארל הכזנש ןוצר יהיו .ונילע ןגי ל״ז יבא רמ תוכזו .העד הרוי םייחה

 רבחמה ןב ירבד הכ
 מ״ם רפוס י*ר ג״הרהב השמ



 חרא *;"שמ םינמיסה חול
 רקבה תמכשה ןיד א

 םידגבה תשיבל ןיד ב

 כ" היב תגהנה ןיד ג

 םידי תליטנ ןיד ך

 תוכרבה תנוכ ןיד ,ך

 ושוריפו המשנ יהלאו רצי רשא ןיד ן

 רחא םויה לכ רצי רשא ךרבל ןיד ז

 םימ תלטה

 תיציצ תוכלה

 ותפיטעו תיציצ תכרב תוכלה ח

 הזיאו תיציצב םיבייח םידגב הזיא מ

 םירוטפ
 תילטה תופנכ יניד י

 תיציצה יטוח יניד אי

 תיציצב םילסופה םירבד בי

 תבשב תיציצ יניד ע

 םישנו י״א ןאשעש תיציצ יניד ךי

 הלואש תילטו

 דגבל דגבמ תיציצ ריתרהל םא ןט

 תילטה ערקנ ןידו

 תילטה רועיש ?מ

 תיציצב םיבייחה םה ימ ק

 תיציצ ןמז ן־ח

 תיציצ תכרב ןמז םי

 תילט תריכמו תחיקל יניד ך

 וקספנש תיציצב תושעל המ תדכיאכ
 םינשי תותילטבו

 תילטה לע ונייחהש תב־יב בכ

 תורבקה תיבב תיציצ יניד גכ
 הרכשו תיציצה תשיבל תגהנה ךכ

 השנועו

 ץליפת תוכלה

 תוטרפב ןיליפת יניד חב

 תחא הלפת אלא ול ןיאש ימ ןיד ןכ

 ןתחנה ןפואו ןתחנה םוקמ ס

 ןיליפתה תצילח יניד חב

 ןיליפתה תצילח לע ךרבל ןיא טכ

 ןתחנה ןמז ל

 טריו תבשב ןידייפת ץד אל

 םיתבה תיישעו ןיליפת תביתכ רדס בל

 ןתריפתו םיתבב ןתחנהו

 תועוצרה ןידו ןיליפת ינוקת ץד גל

 ןיליפתב תוישרפה תחנה רדס ץר ךל

 ןיליפת תוגוז ,ב םהל רשא םירדהמהו

 ןיטישה ןינמ ןיד הל

 ןתביתכ קודקד ןל

 ןיליפת תחנה ןמז ןל

 םירוטפהו ןיליפתב םיבייחה םה ימ חל

 ןיליפת בותכל םירשנה םה ימ לט

 םהמ תונקלו
 ןיליפתה תשודקב גוהנל ךיא ןיד מ

 ןיליפתב גהני ךיא יואשמ אשונה ןיד א מ
 די לש ןיליפת תוגשל רתומ םא במ

 שאר לשל
 וסנבהב ןיליפתב גהנתהל ךיא ןיד נמ

 כ״היבל
 ןיליפתב הניש רוסיא ךט

 ץחרמה תיבבו תורבקה תיכב ןיליפת ןיד המ

 רחשה תוכרב תוכלה

 תוכרב ראשו

 רחשה תכרב יניד ןמ

 . הרותה תוכרב יניד ןס

 ןברק יקוספו דימתה תשרפ םירסוא ח0

 דימתה תשרפ לצא םפירמדא תבש

 תפ לעב ש" ק רמול לוכיש טמ
 ןמוקמ והזיא תנשמ םירמוא המל םעט נ

 חבתשי דע רמאש ךורב ןמ הלפת יניד אנ

 דע ג״כהיבל אבל ההשש ימ ץד בנ

 חבתשי
 הביתה ינפל דריל יוארה ןיד ננ

 חבתשיל םיכיישתד םיניד ךנ

 שידק ינידהנ
 להקה ידי לע שידקה/ תיינע יניד ןנ



 חרא ע״שמ םינמיסה חול
 ותיינעו וכרב ןייד ?נ

 ש״ק תוכלה

 היתוכרבו ש׳ק יניד חנ

 רצויב הנושאר תכרב ןיד םג

 םיכירצ םאו ש" קל תוכרב ןיד ס

 הנווכ
 ש״קב ןיוכלו קדקדל ךירצ הסכ אס

 אל וא ש״קב קדקד אלש ימ ב0

 ונזאל עימשה

 ןשיי אלו ש" ק תעשב בשיל ג0

 ש״קב העוטה ןיד דס

 רובצ אצמו ב״כהבל םנכנה ה0
 תעשב קיספהש וא ש" ק ןיאדוק

 האירקה

 הזיאבו קיספהל לוכי םוקמ הזיאב ןס

 קיספי אל םוקמ

 ש" ק ארק םא קפס ןיד ן0

 ןיטויפב קיספהל אלש ח0

 עמש לע םרופ ןיד םס
 ש" קמ םירוטפה םה ימ ע

 םירוטפ תמב םיקסועהו לבא א^

 עמש תאירקמ

 םימחנמהו הטמה יאשונ ןיד בע

 םיולמהו

 גהנתי ךיא וינבו ותשא םע ןשיה גע

 תא ןיאור ו ירבאשכ ךרבל אלש ךע

 הורעה

 השא לוקו רעש יוליגמ רהזהל הע

 התורקידי אלש ןכו ש״ק ת־ועשב

 הורע דגנכ

 ש״ק תעשב האוצב רהזהל ךע

 םילגד יט דגנכ תורקל אלש זע

 תעשב םימ דייטה״ר ךרצנש ימ חע
 האירקה

 וירעשב ן־ד*-*וצ דל ןמדזנש ימ טע

 האירק

 זזיפהמ רמשהל לוכי וניאש ימ פ

 ןטק תאוצ ןיד אפ

 השבי האוצ ןיד בפ

 ש״קב כ״הב יניד גפ

 ץחרמב תורקל יתדמ םא ךפ

 תדזרקל רוסו-*; תרומוקמ ז־־דזי^ב ךפ

 עמש תאירק

 סיחורס םימ ןמ קיחרהל ךירצש ןפ

 ש׳ק /־רעשב קיחרהל ךירצ המכ ןפ

 יער לש ףרג ןמ

 ץרוקו הרותב ןירוק םיאמטה לכ ףח
 ןיללפתמו ש׳ק



 הזה רפסב םיאבומה םירפסה ת״ר ׳יס

 והילא וא עורז רוא ז׳א .רחטה ןבא וא רזעה ןבא ט״הא .םייח סורצוא וא סייס חרוא וא םייס תוחרוא חיא (א
 .יח שיא ח*א .בקעיל סמא לי׳מא •םהרבא לשא איא .הבר והילא ר*א .אטוז

 ש״כב .שדח חיב ח■ 3 .סיבה קדב הידב .בקעי סיב וא .הדוהי סיב וא (ןסיי סיב י״ב .תולודג שובלה לטב ג״הב (ב
 .סדא תניב וא םהרבא סכרב א״ב .ללה סיב ל״הב .לאומש סיב םייב .טבש ראב וא רסאש ךורב שיב .רוש רוכב
 טייב .£ןסוי יכרב ייכרב .בטיה ראב ט״האב •הנוהכ יחב כ״ב .הדוהי םחל סיב יילב .העד הרויב דיויג .דוד סיב דיינ

 .הכלה רואיב ה״ב .דעומ סיב וא .החונמ סיב טייב .רבומ היב
 .הירא רוג איג .ךלמה ןג ה׳ג •םידרו הנינ ר״יג (ג

 ירבד וא לאומש רבד ש״בר .םייחה ךרד ח־הד .רזעילא קשמד אימד .םחנמ ירבד וא השמ רבד וא השמ יכרד מ־ד (ד
 .הבברמ לוגד מ*גד .םולש

 זיבדרה יולה היחרז ברה ה״זרה .יולה ןרהא ברה ה״ארה .סהרדינא דוד ברה אידרה .סרדא ןב המלש ברס איבשרס (ה
 סוכז השמ ברכ ז״סרה .חונמ ברס מ*דה .ירזעה יבא ברה ס״יבארס .סונטק סוכלה טיקלה .הרמז ןב דוד ברה
 יבר יהלאה י״ראה .ארוודריק השמ ברה ק״מרס .שריפאפ השמ ברס ס״מרה .ינקז רומ ׳רה וא .ןמלז ריאמ. ברה וא
 ד ןואגה אירגס .הרורב הכלה ביה .ירישא סוהגה א״גה •סירזט םמנק ברס עימרס .יבאטרש םולש ־רה שישרה .קחצי
 טיסגה .ןילחונ שי סוהגה נ״יגה .יכדרמ סוסנה רימגה .ינומיימ חוהנה יימגה .ינארמ לאינד ׳רה טדה .והילא

 .{ןשוי סיב סוסגה ייבגה .רוטה סוסנה
 .קחציל רוכז וא םהרבאל רוכז ליכז .סמא ערז וא םהרבא טרז א־רז .שדח רהוז ח*ז .שודקה רהוז ק״הוז (ז

 .קדצ יחבז צ*בז
 א־דיח .בל יקקח וא .בל ירקח ל״קח •השמ דמח מימח וא מ־ח .ריאי סיומ י*וח .דוד ידסמ דיסמ .יבצ םכמ צ״ח (ח
 דסח יא םהרבאל דסמ ליסח .םדא סמכח איכח .םהרבא יימ וא םדא יימ א״מ .יאלוזא דוד *ןשוי םייח

 .םלוע ייח ט״ח .שארל םייח לימ .םיפלאל
 די פ־אי .בקעי סועושי ע־ישי .הטש הפי םיפי .ןרסא די איי .יבצ ןג בקטי ץיבטי .המלש לש םי םישי (י

 .םילחונ שי נ־י .בלל הפי ל״פי .םירפא
 .המלש סרכ שירכ .והילא אסכ א״סכ .הלודגה הסנכ גיסמ .סנשמ (ןשכ מ*כ (ך

 דרש ישובל שיבל .סמא דודל אידל .הדוהי םחל ייחל .םייח בל וא סודוממ םחל ח״ל .םינפה סמל פ״הל ׳סנשמ םחל מיל (ל
 ׳רה רמ איירהמ .לארשי ׳רה ונירומ י״רהס .השמ סטמ וא .ךלמ ינדטמ וא םירשימ דיגמ וא הנשמ דיגמ מימ (מ
 ו־ירהמ יול בקעי ר״רסמ ל־ירהמ .לאטיו לאומש רירהמ וישרהמ .לאטיו םייח ר״רהמ ו״מרהמ .בהובא קחצי
 .ןרסא סחנס איגמ .ןהכ סמנמ כ״מ .םידיסח סנשמ חימ .ימ לכל דעומ חילמ ,םהרבא ןגמ א״מ .לייו בקמי רידסמ
 .*ןשוי סטמ וא הדוסי הטמ י״טמ .םירימש חצמ ש״צמ •הטיצקו רומ ק״ומ .ךלס שדקמ מיקמ .חקור השעמ קירטמ
 א־רהמ .יכדרמ רמאמ רימאמ .עבצאב הרומ ביומ .הכרב קיזחמ ריבחמ .לקשה סיצממ שיהחס .בהז סוצבשמ זישמ

 סיחרהמ .םייח (ןשוי ר״רהמ חיירסס .םייח רידהמ חירסמ .םייח רוקמ וא המכח רוקמ ח״קמ .םהרבא רירהמ
 .אסק ארודהס קיסמ .בקטי סחנס יינמ ♦םירעש אובמ שיובמ .י׳גאלפ םהרבא ר״רהמ סיארהמ .י׳גאלפ םייח רירהס
 םפשמ צימ .ביבח ׳ן יול רירהמ ח״נלרהמ .השמ ר׳רסמ מירהמ .אניינס ארודהמ ס״המ .ארחב ארודהמ ביסמ וא בימ

 .הרורב הנשמ גימ .שדיק ארקמ ,ריקמ .בוט םוי ישובלמ וא בוט םוי ינדטמ ט״ימ ,קדצ ילגעמ וא קדצ
 •םילש רהנ שיסנ .הדוהיב עדונ ייבונ .ךסכס סורוקנ כ־הקנ .הוצמו דיגנ סיונ .םדא המשנ אינ .יבצ חלמנ ץנ (ן

 .ןישמש תוריזנ שיזנ .לארשי רזנ ייזנ .םולש סונ ש״ונ .םלשה ארוסנ וא
 .תוצמה רפס מ״הס •ןטק תיצמ רפס ק״סס .לודנ חיצמ רפס ג״סס .םויס רדס ייהדס .םידיסח רפס ח־ס (ם

 .הלולב חליס גיוס .סיניע ריאמ רפס טימס .׳מורסה רפס ח״הס
 .ינושרגה סדובט גיכט .םינקז תרטע זיטע .סגש תלוע ש״וע .דימח חלוט ס״ומ .יבצ תרטע ץע .םייח ץע חיט (ע

 .ןמלשס ידומע ש־הסט .ןחלשה ךרע הירע
 חוריאמ םינפ אימפ .עשוהי ינפ יינפ .סאובס ירפ וא .ראומ ירפ סירפ •שדח ירפ ח״רפ .םייח ץע ירפ היטרפ (ף
 סלועפ איש .ריבדה חחפ דיהחפ .הבושח יחספ תיפ וא חיתפ .םידגמ ירפ ג״מרפ .ןרסא סטמ חרפ וא

 .םלוט יחספ עיחפ .םירעש יחספ םיחפ .םדא
 .קידצ חמצ צ״צ .ייבונ לעב אוהו היח שפנל ןויצ חילצ .ךרדל הדצ .ל־צ ןכו דילצ (ץ

 ןברק איק .לאנתנ ןברק ןיק ,בקעי לוק יילוק .לדוג רשק גישק .בר ךלמ תיירק ריסק .יול ןב לוק ליבק (ק
 ןורחא סירטנוק איק .ןרהא

 השמ יבר אימר .אירול המלש יבר ל״שר .ןיעמש ןב המלש ינר שיבשר .םמורי וניבר ו׳יר .קחצי המלש יבר יישר (ר
 ,יחמק דוד יבר קידר ,ןתנ ןב רזעלא יבר ןיבאר .ץגימ השמ יבר מ״סר .ל׳צז ןורחא היעשי יבר זיאיר .שלרסא

 איקער .המכח תישאר חר .םדוקה חור ק״הור .ןהכ דוד יבר ךדר .יחרזמ והילא יבר וא .ץיממ רזטלא יגר סיאר
 .םילעפ בר טיפר .םייח חור חיור .ןמלז וניבר זיר .רניא אביקע יבר



 :הזה רפסב םיאבומה םירפסה ת״ר ׳יס

 רטש טיפש .הלירגה חסמ ירויש גיהנכש .חירבה חוסול ינש ה*לש .טקלה יליבש ליתש .סירובנה יטלש ג״סש (ש
 תובס ייובש .השדח הלסש חימש .הירא תגאש איש .ןהכ יחפש ךיש .הגיגח ימלש חיכ .רובצ ימלש ןיס .סוצמכ
 ירטש וא םירפא רטש א״טש .ןישש ןמש ש־ש .םהרבא לב ונחלש אישש .הכרב ירייש ביויש .היבג ןחלש גרש •בקמי
 יליחכ תחש דמח ידכ ח״דש .ארוד ירטש ד־טש .סיסכ יצט ןמלש שיטש .הבובח ירטש חיטש .רשא רטש וא םירפא

 .סיחיז
 חאסמ תריח חדה .תמא תרות א״וה .ףסוי בר ׳ושח וא הניי וניבר ידימלת י״רס •חמצ ;ב ןיטמש תגזכח ץינשח (ת

 .סיטד סימה דיה .סבש תפסוח ש״וח .ריש תואובת שיבח.סכמ חריח וא .םייח תרוח וא

 :הזה רפסב םיאבומה ת״ר ׳יס
 רשפא ׳א א״א .יכה וליפא ה״פא .ךכ רמא כ״חא .יאל םא וא רמול ןיא וא רמול רשפא ליא .ףיקמ רוא סיוא (א

 .םירמוא ונא וא .םירמוא ןיא וא
 ייא בסומוקמ המכב וא םיקמ לכב מ״כב .אצמי לבו הארי לגבי״בו י״בנ .ימוי ןב ייב .הבורמ דספהב מיפהב (ב
 ואלב ה״לנ .רטימה לומב הייחב .הבושה ימי חרשטב חיישטב ,ץראל הצוחב ליוחב .לארשי ךראב
 ש״הרב .םיסא תליפנב וא םדא ינב אינב ,םדו רשב ויב .םייח ילטנ חיטב .הז רבדנ תדב .הזכ ןמזב תהזב .יכה
 כ״ה3 .סורבקה תיב קיכיב .תסנכה חינ ניכהב וא כ־הב .תינד תישפנ אד ב רינב .ןיזמה תכרב מ*סרב רחשה תכרב

 .שרדמכ תיב וא .םדקמה תיב ונ״היב .אסכמ סיב
 .לישמ ךרד מ־ד ושדוק ירבד וא השודק ירבד ;ר״ד .הרות ירבד תיד (ד

 .םידסח השפח חיה ,סורובנ השמח ג״ה .ימ: ןידה אוה נ*ממ .אוה ירמ וא ןידה אוה היכ ,הבר הנטשיה ר״כ (ה
 ,שדחמ ספדנה מידנס ,םהירבד וא וירבד ואבוה וא וירבד ונאבה וא וירבד איבה ריבה .הז ירס תה

 .ךיראהל ומיקמ ןאכ ןיאו לימכאו .ןכ סאו כיאו (ו
 .הכרבל קידצ רכז ׳ל״צז ,אבס םליטכ ייחל ונורכז כ־הלז ,ןיפנא ריפז וא רמא הז וא וניא הז איז (?

 .דטומכ לומ הדח .רוטמ רזיח נ״ומ סורובגי םידסח נ*וח .הניבו הסכמ ביוח ,הליבנ חישטנ הכיחח נ*נמ (ח
 .רפוס סיטט סימ .באב הטשה ב׳ט •לודג חילמ גיט .ןטק חילט קיט .דמא סטט איט (ט

 .םימש ארי ש־רי .ךרואב סש ןייוטי בישיטי םש ןייוטי שיוטי .ןמא ןוילמ היננוכי איטי .קדצב ;יכי ץבכי (י
 גיכג .הציטנ ידכ גיכ גיהכב .אנויג יאהכב .הפילק ידכ קיב .הז לכ וא ןמז לכ תכ .אחיא ןכ וא סא יכ א׳כ (ך

 יל הארנ ןכ לינכ .ובסנש וא בוסככ ומנ וא יחנהנש וסכ וא בוסכאש ומכ םימכ .די תביסכ "כ .אנווג לכב
 .ליטל בוסכש וסכ ל־סמכ •היגהל הארנ ןכ וא ליטל רכזנכ יא

 סויגטל נידטל יהטד סוינטל דימל •הב ןל סיל בילל .לכה ירבדל ס*דל .קד אל וא ימד אל וא אקוד ואל דיל (ל
 .ינהמ אל יא איטבמ אל מ*ל .הארנ סז יפל נ*זפל .הז יפל ז״פל .הארנ יהטד

 יכה םושמ הישמ .םילגר יס ריס .םוקמ לכס סימ .אסטט יאהמ טיסמ .הריתה !מ ס־סס .ביתכ יתאצמ ביס (0
 .ןיבקונ ןיימ ןימ .ןירנוד ןיימ ד״ס .ךשפנ הסמ ג״ממ .לימל ונבתכש המ לישמ .בותכה רמאש המ יא

 יסל הארנ דיקפלנ .יל הארנ לינ .םידי תליטנ י״סנ .םידי תויקנ י״קנ .הנימ אקסנ ס־נ .םיפא תליפנ אישנ (ן
 .היבזשו אנמחר הייטנ ערנ .יתער תינטק

 קיטס אקיסס קפס ם״ס .קרס ףיס סיס .ארמא ארטס א״ס .יהל וא היל אריבס ל״ס .לקהל היכרב קפס ליבס (ס
 .דוי ןמיס ףיס וא ;סיס ףיס י־שס .ןטק ףיטס

 ןאכ רמ ליכמ הז לכ לטתכט .סז ךרד לט תדמ .הז ירי ליכ תיט .דנ־בר רימט וא תונד גט וא ךרד למ ד״ט (ע
 סכ דימ ש*ומ .חנמ לט ס״ט .רחנה דומט ש״המפ .רחשה הילט ם־הט .םינפ לכ לט ס״כט .וירבד ןאכ רט ר״ככ .ינושל

 .ביבר׳, הירפ ר״ופ .ל רמזו יקוספ זירפ (ף
 .ןויט ךירצ טיצ .בישי ךירצ ייצ .ןויפ יל ךי־צ טילצ .סורדל ןופצ ־•לצ (ץ

 .ןל טמשמ אק ל־סק .ןל אמייק ל״יק (ק
 .רמול הצור ל״ר .ןלציל אנמחרליחר .שדוח'שאר חיר .דיחיה הושר ייהר .הנשה םאר וא םיברה חושי סיר (ר

 .שדוק חבש קיש .הדצמ ינימש וא הישמ הנומש טיש .ימר ריסש ריש ,אמרג ןמזהש עזהש .השפח לאו בכ תדכ (ש
 .הז דחאש תמאש .םימש םש וא םולש םיש שיש •השודק לב וא

 אבה ביטה .םנמ ד־סלמ וא תיצמ ןיקת חיס .הטסה םיסשמ סיהשח .ךרדה הלסח דיהח •רחשה חלפה ש״הה (ת
 .'.ךרבתי לאל חולהס חיילהח .הכרב וילט

 הבר העדומ
 ןדהו תוכז ףכל םדא לכ תא ןד יוהו ל״זחא רככו .תויעט אלב סופדל רשפא יא ךכ ןכת אלב רבל רשפא אלד יכיה יפ

 .תוכז ףכל ותוא ןינד תוכז ףכל



 חרוא א םייח א רקבב םדא תגהנה תוכלה

 רקבב םדא תגהנה תוכלה
 הלוגה ראב :םיפיעס ׳ט וגו .רקבה תמכשה ןיר א

 >מ>שורי * רחאי אל ס״כמו הגה :רחשה ררועמ אוה אהיש נ וארוב תדובעל רקובב דומעל יראכ רבגתי יי א
 *יהא ש־אר ג תולעמבו הרותב לודג ללכ אוה דימת ידגנל ׳ה יתיוש הגה .(רוט) ]יללפתמ רוביצהש הליפתה ןמז

 ותיבב ודבל אוהו ויקסעו ויתועונתו םדאה תבישי ןיא יכ םיהלאה ינפל םיכלוה רשא םיקידצה
 ותיב ישנא םע אוהו ונוצרכ ויפ תבחרהו ורובד אלו לודג ךלמ יגפל אוהו ויקסעו ויתועונתו ותבישיכ
 ודובכ ןראה לכ אלמ רשא ה״בקה לודגה ךלמהש וגל לא םדאה םישישכ ש״כ ךלמה בשומב ורובדכ ויבורקו
 עיגי דימ ׳ה םאנ ונארא אל ינאו םירתסמב שיא רתסי סא רמאנש ומכ וישעמב האורו וילע דמוע
 שייבתי אלו (ב״נ ׳פ ג״מ םיכובנ הרומ) דימת ונממ ותשובו ת״ישה דחפב הענכההו האריה וילא

 אוה ימ ינפל עדי ובכשמ לע ובכשבו תכל ענצהב םג י״שה תדובעב וילע סיגיעלמה םדא ינג ינפמ
 ןנחתהל םיכשמה י ב :(רוט)הלטתיו ךרבתי וארוב, תדובעל תוזירזב םוקי ותנשמ רועיש דימו בכוש

 ינפל

 םייחה ףכ
 ררועמ אוה אהיש ׳וכו יראכ רבגתי ,א סי^ס (א
 הלילו םוי רבחל דוס בותכ ה״לשג .רחשה ׳
 ׳א ק׳׳עם א״מ .ברעב ןה רקובב ןה הלפתב וא הרוחב

 :ס ׳וא ז״ר ׳א ׳וא א״סכ ׳א ׳וא ר״א
 םש רייצי ׳וכו דימת ידגנל ׳ה יתיוש .ה״גהב .ןכש (ב
 תאריל לודג תלעות הזש ויניע דגנ דימת ה״יוה

 .א״כ דומי ק״הור רעש .שפנה ךכזל סגו .׳ה
 ם״כעו ׳וכו םדא ינב יגפמ שייבתי אלו .ה״גהב .ןבש (נ

 :׳ב ק״עס א״גמ .י״ב .סהמע טטוקתי אל
 אלא אקוד ואל ׳וכו רועישכ דימו .ה״גהב •םש (ד
 הנישה רחא דימ םואתפ דומעי אלו טעמ אהשי
 רמאי ומוקבו םויה רדסב בתכ .סש ר״א .׳ג קדנס א״גמ
 הלמסב יתמשנ יב תרזחהש םייקו יח ךלמ ךינפל ינא הדומ
 !יא יכ תופנוטמ וידיש ךא י״טנ הזל צ״או .ךיתנומא הבר
 ׳א ללכ א״יס .ד״ע ז״י ךד צ״ש .יוניכ אלו םשה ריכזמ
 ׳3 תוא ׳א ׳יס ע״ש ריציק ׳ה תוא ז״ר ׳א תוא ךוס
 הדומבד בתכ ׳א תוא ׳א ןמיס לדוג רשקב א״דיסהד ג״עאו
 םיקסופה בורד ןויכ .י״טנ ךירצש םירמוא שי רכו ינא

 :ןניטקנ יכה ךירצ ןיאד ובתכ
 .םש ז״ר .בשוי וא בכוש ודועב ןיב הז חסונ רמאי (יד
 .הבר תביתל הלמחב תנית ןיב טעמ קיספיו
 תופנוטמ םידיב ויפמ ת״ד איצוהל לבא .סש ע״ש רוציק

 ׳ד ןמיס ןמקל !ייעו .סש ז״ר .סש צ״ש .ז״א .רוסא
 :י״ק תוא

 וניא סא יוארכ וידי ליטי ותנשמ רועינשכ דימ זי
 םשב ׳ד תוא ר״א .בכשומ ראשנש ךא ןשיל הצור

 :םייס ךרד םשב ׳א תוח י״כרג כ״כו .ז״טע .ה״לש
 רהוזב .׳וכו וארוב ינפל ןנחתהל םיכשמה ׳ב ׳ך7ס (י
 ימל עיגמה חבשב ורפס א״ע ז׳דד שגיו ׳פ
 ו״פד םולש רהג ׳ם ל״זו ןוויכב תוצח עגרב רע אוהש
 אוהש הלילה לש הועש ב״ימ תועש שש רחא דימו בדנ

 םויה תוצח אוה זאש םדא לכ שארב המחהשכ םויה תוצחמ
 םויה ע״גב יכ עדונכ םימילקאה לכבו ע״גב מ״כב יאדו
 דמ ברע יללצ תוטנל וליחחהשמו ךרוחבו ץיקב םיוש הלילהו
 יכ שממ הלילה תוצח יאדו אוה זא תועש ב״י םולשת
 •תש ומכ ופוסמו םויה תליחתמ תופש הוול הלילה ךרואב

 בוריקב תפסותה שילשו םויה תליחתמ בוריקב תססותה ישילש
 שילש תועש הלילהמ הוול םויה ןיקב ןכ ומכו םויה ךוממ
 ךוסמ בוריקב םישילש ינשו הלילה תליחתמ בוריקב תססותה
 יתעש ןומא יכ ב״ע ה״צקד להקיו רהוזב ׳זנכו הלילה
 הלילמ ובשחחא אלו ןומא אממיד הלילב ךרותב ;ססוחמד

 ןססותמד יתעש ןומא ןכ ומכו הליד ןוניאד רסירת רב
 רסירת רב ובישחתא אצו ןומא הלילד אממיב ץיקב

 ןיב לש דימתה ןברק ןמז היה ןכו היליד ןוניאד
 ירה ןיקב ןיב ךרמב ןיב ברע יללצ וטמ יכמ םיברעה
 ןיקבש ס״מאו ׳זנכ דימתה ןברק ןמח לודג השעמ ונל

 תועש ששמ רתוי שי המחה תעיקש דע ברע יללצ וטנישמ
 האבה הלילה תלחתמ אוה תועש ׳וה לע ךדועה ןמז ותוא
 לש תועש ב״ימ תועש ׳ו רחאש ןפואב ךופיהל ךרוחב ןכו
 רבגתי דימו ךכיתו ,שממ הלילה תוצמ אוכ זא ׳זנכ הלילה
 ןשי אוהו תוצח רובעי אלש דאמ רהזיו ותנשמ םוקל יראכ
 אממט םיעט אוה זא ןשי אוהו תוצח רובעי סא יכ
 ארטס הילע טילשו אתומד אזרב רשקתמו קבדתמו אתומד
 יכ הגוי תסילקד ערה יצחב דלוי אוה יכ אבאסמ תורד
 ןוילעה יצח ׳יחבב אוה הלילה לש ׳אה תוצחב המשה
 הלילה לש ׳אכ הומש רה ׳יחב יכ אוהו הגוג ׳ילקד גוטד
 ה״עב ש״מכיו ל״ז ברה ירבדב ראובמכ ימשנ ןיחש ןיארקנ

 המשה התוא ׳אה סופש ׳וה ןתואב ןשיהו הנישה תנווכב
 םיטט אלו דח רסח ימשנ ןיחש ׳קנ הברה ןה טעמ ןה
 א״ע ז״רד שמו ׳ס רהוזב ׳זנכ יח אוהו אתומד אמעט
 ןוקיתהו תוכרבה רמאיש רמא תוצח רחא !שי וליפאו
 אבאסמ חור דוע הילע טילש אלו םולכ ךכב ןיא תוצמ
 ךישמהו תוצחב ררועתנש רמא אתומדאמעט דוע םיעט אלו
 הטילשהו הזיחאה תנכס יכ תטרבה י״ע א״זל ןיחומה
 רבעו תוצח םדוקמ ןשי .היהש ימ לע אוה ׳ילקה לש ׳זנה
 לבא ׳זנכ ׳ילקה וילע ןיטלוש זא ררועתנ אלו תוצח ויצע
 ׳סכ אלדו וילע דוע הטילש םהל ןיא תוצח רמא ןשיה

 ז״נה רהוזה רמאמ לע ה״ע ז״מרה סשמ בתכש מ״קמ
 תמא ךרד תהגה אלב היה םהלש רהוזה תסרג ינ ש״ועי
 רבו רעתיא האליע אשודקו איליל גילפתא יכ רהוזה ל״ח
 היגה ל״ז י״ראכו .ש״ע ׳וכו רמתיא אלו היסרעב םיאג שנ
 םיאמ בתכ םיאנ חלמ םוקמב היסרעב םיאנד שג רבו

 ל״י (א)



 חרוא םייח א רקבב םדא תגהנה תוכלה
 ףוסלו הלילה ישילש יגש ףוסלו הלילה שילשב ןהש תורמשמה תונתשמש תועשל ןיוכי וארוב ינפל

 הלילה

 םייחה ףכ
 דוה הזו ׳יכו הניכשה םע רשקתמ היהת ש״הע הלעיש ריכשא אלו רמאש הממ סגו רעתאאלו ןשי היה רככש ל׳ד
 רועינ אהיש אוה רקיעה יכ רשכה ררועמ ינא רהש הריעא רבכ הויח רמא הנישו .רעתא אל■ ןשי היה רבנש עמשמ

 :ל״כע ש״הע תעב שורד הלילה ישורדב תונווכה רעשב] ׳יפב ל״ז ברה הבתכ
 לכב ןכו לחר ןוקת םירמוא ןיא לוחב ת״יש^ב <אי ושיל לוכיש רקובה דפ תוצח לכ דומעל ליכי וניא םאכ [׳ד
 תמא תפב ׳וקב י״למא .רמועה ימי ושפנ רומשל דאמ תוריהזו תוזירז ךירצש ןפואב כ״חא
 סידישמה גהנמד ׳ה תוא םב ס״א ןב ג״הרה בתכו ׳ג תוא אוה ותמשנ שרוש םא טרפב רועינ אצמי תוצח עגרבש
 פ״עאו ח״ר םדוק דלימה רחא לחר ׳ית א״אד ו״ת ק״העב ואיבהו .ל״כע הליל תוצח רמא השענה האלו בקעי גווזמ
 דוע סו א״מי דאדגב גהנמ השע ןכו םויב וב םידוותמש ח״א בקעי בש םשב ׳ה תוא י״כרב כ״כו .ז״י ףד צ״ש
 לחר ןוקית ח״אד ה״ל תוא ׳ג ׳יס םייחה ףכ םשב םש םימשב הליל תוצח חוה םויה תוצח רמא תועש ב״יד ׳ח ׳יס
 הלעה םילעפ בר ותבושתבו ;תחה תיבב אלו לבאה תיבב ע״יב כ״כו ׳ב ׳וא ׳ח ׳יס ט״דה ירקיע כ־׳כו .ץראה ע״גגו
 ןסחה תיבב לחר ׳ית רמאי אל ומצע ;יבל וניב דיחיה םגד רקיע הארנ ןכו בתכו ׳ו תוא ת״עש ׳ח ׳וא ז״ר ׳ג תוא
 יבא לבא שחלבו הענצב רמאי דיחיה הלימה לילב והימ איה וז ארגסד ג״ל ׳וא ׳ג ׳יס פ״חרהמל סיימה ףכב כ״כו

 :אוה ולש ט״ויד רמאי אל ומצע ןגה א״ח םייח בל ורפסב ש״מכ םילבוקמו ׳ופו ס״שמ תמכסומ
 הצוחב יבא י״אב לחר ןוקית א״א הטמשה תנשב (בי 1ב ג״הרה כ״כו .ש״ועי ׳ך ׳וא ׳א ׳יס ח״ורו ׳ו ׳יס
 ףכ כ״כו ׳ב תוא םש י״למא .הירמוא ץראל :׳ד תוא חלשיו ׳ם יח שיא
 ורפסב כ״כו .ש״ועי ׳וס המכ םשב ו״ל ׳וא םש םייחה ׳ב וא העש רחא אלא תוצח תודוקנב ררועתנ חצש ימ םאו (ח
 ׳תבו יניס רהב ׳פ תווצמה רעשב ןייעו .ד״כ ׳וא ח "ור ררועתנ אלש ןוויכ רמאי אלו העש התואב םוקל ךירצ

 :ד" י *0 םירשי דוס ו״קב א״ח םילעפ בר הנישה ןמ המיקב םידקמש המ לכ אלא ןשי ראשי תוצח רקנב
 חספו רופכו ה׳רו תבש לילב א״א האל ןוקית (גי םועטיו םינוציחה וב וזחאתי אלכ ידכ ׳זנה םעטל יפט ףידע
 לש ה״וחנ א״א ןכו ע*שו תוכוסו תועובשו 1 תושפל לוכי וניא תאז סג סאו ךורא ןמז התימ םעט
 י״למא .האל ןוקית םירמוא תוכוס לש ה״וחב לבא חספ רמול לוכיש ידכ רחשה תולע םדוק םוקל לדתשי תוחפל

 :׳ז תוא סש ח״א ןב ׳ג תיאב סש :ןמקל ראובמכ הרותב םויו הליל רבחנו תוצמ ןוקית
 י״כרכ .םירמוא לחר ןוקית לבא האל ׳ית א״א ב״ט לילב (יי רבעו תוצח תדוקנב רועינ וניאש ימ תבש לילב (ט
 :ה״כ תוא םירבד ׳ס ח״א ןב ,א״י תוח ב״נקת ׳יס םישבלתמ םא קפתסהל שי הנישב תוצח וילע
 ורמאי אל םג תוצח ןוקית םירמוא םישנה ןיא (וט םהל שי אלש ;ויכ וא התימ םעט םעוטו סינוציחה וב
 לש דומלה ראש ןכו תועובשה גח לילב ך״נהה 1 תבב ישורדב ׳ווכה רעשב ראובמכ תבשב םינוציחל החמא
 םיליהתו םרות הנשמ לש דומיל לבא תועובשה גח ליל תכרעמב י״למא כ״כו יניס רהב ׳סו חלשב ׳ס תוצמה רעשבו
 בר ורפסבו ׳ו ׳וא םש ח״א ןב .דומלל םגהנמ ר״וה לילב הבש בוטה תבשב הגונ ׳ילקד אצמנ ל״זו ד״ע ׳וא ויתה
 א״ע ד״נ ףד ׳ווכה רעש ירבדמ והימ ׳ט ׳יס םש םילעפ ןותחתה םדא סג כ״א ש״יע ׳וכו הלעמל סילוע הנש םילכה
 ל״זו םש בת:ש אוהו ח״תב תובייח םישנה םגד עמשמ שורדב ג״ח ש״ש ׳םב יתיאר כ״חא .וב םישבלתמ ןיא
 איה םש האירבה ;א הדרי יכ הלילב התע המוקמ ןכיהו לילב םוקל ךרוצ ןיאד בתכד ׳ח ׳וא תוליפתה יונשמ ׳א
 ה״שמכו אשדקמ תיב ןברוח למ ת״ישל תלאושו תקעוצ סינוצחהמ דחפ ןיאו !ריאי םויהכ הלילד הליל תוצחב ק״ש
 ףוסב םש כ״כו רכו הכבמ לחר ׳וכו עמשצ המרב לוק שורדב םיניכ חתפ ארקנה ד״מ ש״ש ורפסב כ״כו ש״ועי
 הכוב הבקונ ןכ ומכ •וכו גאושו בשוי ה״נקהש ומכו ב״מ םוקל לדתשי ע״ויו תבש ילילב םג מ״מו .תוצח ןוקית
 הארנ האל ןוקית סגו ש״ועי ג״עב םש כ״כו ׳וכו תקמיצו ׳יסב ונבתכש םעטמ ם ו ולגרה לטבי אלש ידכ תוצחב
 תואדוהו תורימז תנתונ איה םגו בתכש רמול הלוכיד םשמ .ש״ועי ׳ג ׳וא ח״לר
 ש״מו .עדינכ םירומזמ אלא וניא האל׳יתו ש״ועי ׳וי.ו וילא היה אלו תוצח ןוקית ארקו הליל תוצחב םקה *י
 רבד ל״י הלילב ארקמ ׳וא ןיאד םושמ םעטה םילעפ ברב ,םש כ״חא ןשיל לכוי רקבה רוא דע דומעל לובי *
 ןיא ל״ז י״ראה ירבד ס״ע םישנא םג אהד ינאש ךרוצה רחשה דומע םדוק טעמ ותניש רחא םוקל לדתשי קר
 אלו אצמנ אלשש״וע ש״מו .ח״ת׳ואה״סאו הלילב ארקמ ׳וא הרותה קסעב םויה םע הלילה רבחל ידכ הרותב קוסעל
 םיקוספ ןתורענבש ינפמ ל״י ח״ת ורמאי םישנהש עמשנ רקיעש יכ עדו ׳ו שורד הלילה יש רדב ׳נווכה רעש ל״זו
 המכו המכ אהד דועו שד שדד ןויכו ׳וכו םינב לודיגב תוצח לכ הרותב קוסעל וחוכ לכב לדתשהל ךירצש אוה
 םג כ״פו םיאריה קר אלא ח״ת ׳וא ןיאד כ״ג שי םישנא הנישב קיספי אלו ללפתהל ךליו ש״המע הלעיש דע הליל
 םייקל הצורו ש״רי הל שיש ימ לבא יגהנ אל כיש;ה ותויהל תלוכי םדאב ןיא םא לבא ונממ הלעמל ןיא הז רבדו ללכ
 ףא ד״צת ׳יס ןמקל דוע ןייעו .ב״עת ח״ת תרימא תוצחב שממ םוקי זא העיצה לש הנורחאה תוצח לכ רועינ

 :קודו ׳ח הרותב קוסעת כ״חאו ל״נכ העש יצח ומכ ןברוחה לע הכביו
 תוצח קקיי רמול רחשה תולע םדוק תוהש ןיא םא <זט ימכ םוקתו רוזחתש דבלבו ןשיל רוזחת כ״חאו ׳וכו תרחא העש
 רעש יפט ףידע תיצח ןוקית הרותב קוסעל םגו םדוקש ןפואב הריתנ קוספל רוזחתו ש״הע םדוק המש יצח

 רוכה



 ב םייח א רקבב םדא תנהנה תוכלה חרוא
 יאנפ ןיאו תוחילס םירמואש לולא שדוחב ןכו םש רוכה
 בוט םהמ דמא לטבל ךירצו תוחילסו תוצח ןוקית רמול
 תוחילשהמ רתויו רתוי לודג רקיע אוהו תוצח ןוקית רמאיש
 ׳וא ח״ור ג״ל ׳וא םש םייחה ףכ ׳ג תוא א״פקת ׳יס י״כרב

 :׳ז תוא חלשיו ׳פ ח״א ןב ב״כ
 ןיב תוצח ןוקית ורמאי אל רחשה דומע הלעש רחא
 תוא םש ח״א ןב האל ןוקית ןיב לחר ןודית
 ןויכה״ע רחא םגד ׳ו ׳יס א״ח ח״לב ש״מד בתכש ש״יעו ׳ח
 .ש״ועי ז״ע ךומסל ןיא ח״ת רמול ןילוכי תיציצ ןמז עינה אלש
 לחר ׳ית תליחתמ ומוקמ הנשי ח״ת רמאיש !ך <ח'
 אוהש ;יב האל ןוקית רומגיש רחא דע
 תחיתפ רמאיש םדוקו ג״כהבב רמוא אוהש ןיב ותיבב רמוא
 והימ םש דומלל הצורש ירקיעה ומוקמב בשי זא ל״ז והילא
 צ״א דבלב האל ןיקית קר אלא לחר ׳יה א״אש ןמזב
 תחנה םוקמב רפא ןתיל ןיגהונה םתואו ומוקמ תונשל

 הגהנמ ל״ז י״ראה וניבר ש״מכ לחר ׳ית םירמואשכ ןיליפת
 :׳ח תוא םש ח״א ןב ,ארבתסמ יכהו האל ׳ית רמג דע וחינהל

 ל״ז י״ראה וניבר ירבד פ״ע ח״ת תרימא רדס |ךץ (טי
 תלחתב ׳א שירד ח״ת שורד הלילה ישורדב ׳ווכה רעשב
 ריסתו הזוזמל ךומס חתפה לצא בשתו ךלתש ךירצ לחר ׳ית
 היכבב הברתו לבאכ ךשאר ףוטעתו ףחי בשתו םילענמה
 לכד בתכש ב״ע ה״נ חלשב ׳פ ק״הוזב ןייעו) ךחוכ יפכ

 המל היכז ה״בקד היתיב ןנרמ לע הילק םיראו יכבד נ״ב
 אתוודחב אבושיב היל ימממל יכזו וננרי ודחי רתבל ביתכד
 תחנה םוקמב ךתצמ לע םישתו הלקמ רפא חקתו (ל״כע
 ןיוכתו שממ עקרקב ךינפ קבחתו ךשאר ףוכת יסג ןיליפת
 ךיא ןיוכת םגו רפא תישטנש הרותה תפירש לע הזב
 היזרו היתודום ורסמנ הרותה הפרשנו מ״היב ברחנש םוימ

 :ר״העב הרותה תולג ארקנ הזו םינוציחל
 צע תוכבל ןו-תו ׳וכו לבב תורהנ לע הלחת רמאתו
 ואב םיהלא ףסאל רומזמ כ״חאו תיבה ןברוח
 רמאת כ״מאו םיקידצכ תגירה לע תוכבל ןיוכתו ׳וכו סיוג
 ׳יגמ םויס דע ׳וכו ונל היה המ ׳ה רוכז ולא םיקוספ
 ׳וספ רמאת כ״חאו ׳וכו ונבישה ׳פ ףוסב לופכתו הכיא
 התא יכ ׳וכו הארו םימשמ טבה םהו ג״ס ׳יה היעשי
 כ״חאו ׳וכו ושרי רעצמל ׳יכו ונעתת המל ׳וכו וניבא
 ףוצקת לא ׳וכו וניבא ׳ה התעו סהו ד״ס ׳יסנש ׳וספ
 ׳וספ רמאת כ״מאו ׳וכו הלא למה ׳וכו ךישדק ירע ׳וכו
 לאו ׳וכו םילשורי ךיתומח למ םהו ב״ס ׳יסבש המחמ
 והלגאי ויפסאמ יכ ׳וכו ונמיב ׳ה עבשנ ׳וכו ול ימד ונתת
 ש חרת םוקת התא סכו ילא ׳וספ ׳ג רמאת כ״חאו רכו
 םלשנ ירהו ׳וכו םילשורי הנוב ׳וכו ךידבע וצר יכ ׳וכו ןויצ

 :לחר ׳ית ןינמ
 גור:ת ליאכ רומזמ רמאתו האל ׳יתב ליחתת ב״חאו
 ׳הל ׳וכו ךנעי ׳וכו ינטפש וירחאש רומזמו ׳וכו
 הדוא היוללה ׳וכו ונכרביו וננחי םיהלא ׳וכו האולמו ץראה
 .ץראה ־הל גורעת ליאכ םהש ה״אלכ םנמיס ח״ר לילבו רכו
 יליל םה םא יכ אוה !ינעהו הדוא היוללה וננחי םיכלא
 לע לבאתהלו תוכבל ןיא א״פנ םהב ןיאש םימי וא ח״ר
 רמאיו ליחתי אלא רשפהו םירמזמה לכ ל״א סגו ןברוחה
 :הרותב קוסמי כ״חאו דבלב ה״אלכ ׳יסש ולא םירומזמ

 היוללה לש רומזמה לכ תרמג רנכש רמאש עדתש ךירצ םג
 שקבתו ךיתונוע לע הליל לכב הכבתש ךירצ ׳וכו
 היוללה רומזמ רמאתש רחא ןכלו ךרבתי וינפלמ הליחמ
 הניחתו היכבב ולוכ ׳וכו וילא אובב לש ׳זמ רמאת ׳וכו
 םילשוריב דפסמו ןויצב היכב הנא דע רמאת כ״חאו השקבו

 םוקת כ״חא םילשורי תומוח הנבתו ןויצ םחרת םוקת
 ש״הע דמ הרותב קוסעל רמא םוקמל ךלתו ךמוקממ

 : ל״זנכ
 רמאיש םדוקש ׳ט תוא סש ח״א ןב ג״הרה בתב1
 לע לק דמא דגב וא תחפטמ שורפי לחר ׳ית
 שממ עקרקה לע בשיל !יאד ובשומ רועיש ידכ עקרק ר
 םא חותפ וב ארוק אוהש רדחה לש חתפה היהיש בוטו

 :תורירק סש ןיא
 תא ׳ב בושב ׳זמ רמול וניגהנמ ׳זנה האל ׳ית רחא
 ׳וכו ונילע םחר ןמחר ךלמ תשקבו ןויצ סביכ
 סרמואל ששח ןיא ל״ז י״ראה וניבר ירבדב ורכזנ אלש ג״עאו
 ח״א ןב בתכו ל״ז י״ראהמ רדוסמה האל ׳ית ףוה ב
 ידכ םרמואל ב״בות ק״העב םידיסחה גהנמ ןכד םש

 :המחנב קוספל

 תחיתפ רמול וניגהנמ האל ׳ית לש םירומזמה רחאו
 קסע ךומסל ךירצש ליבשב ל״ז איבנה והילא
 רחאל בותכ אצמש םש ח״א ןב ברה בתכו האל ׳יתב הרות

 •פ ק״הוזב בותככ י״בשר רמאמ ורמאי ל״ז והילא תחיתפ
 אליעל ןיתולצב ידי תימיראש״רא ה״סר ףד ידוקפו ה״סףד חנ
 אייקידצד ןוכיקלוח האכז דע ׳וכו אליעל האלע אתוער דכד

 :ל״כע יתאד אמלעבו ןיד אמלעב

 המשנל הכוז ז״יעו רבד צכל םדוק תוינשמ ךודישו
 תמא תמכחל הכז האו המשנ תויתוא הנשמ ינ
 ל״ז י׳דאה םשנ ו״קס ט״האב דאמ תצגוסמ איהה תע
 ׳ג שורד ק״הור רעש ןייעו ארדא וא רכוז דומלי ואל דאו

 :׳וכו יולה א״רה רמא םג ה״ד ׳ט ףד

 וילא אובב רומזמ םירמוא יודו םהב א״אש םימיב
 היכב הנח דע קוספ א"א לבא איבנה ןתנ
 לחר׳ית א״אד ב״בות י״אב הטמשה תנשב ןכו ׳וכו ןויצב

 :םש ח״א ןב ׳זנה קוספ א״א

 פ״עא הנחת םדב שיש םימיב רמועה ימיב ןכו ת״יעב (*״
 האל ׳יתב םירמוא לחר ׳ית סכב א״אש
 הנא דע קוספ קר לחר ׳יתל עגונ הז ןיאד ךנע• רומזמ

 :דיי ׳יפ םש םילעפ בר .ותוא א״א ןויצב היכב

 חצנמל רומזמ האל ׳יתב רמואשכ רמועה ימיב <בכ
 .הלילכ ותואל ךיישה תואבו הביתב ןיוכי תוניגנב

 • ׳מ ׳וא ט״פת ׳יס ןמקל ןייעו םש רוככ רעש
 א״דיחה ש״מכ תוצמ ןוקית םדוק יודו רמול גהנמה <גכ
 ןנ בתכו •מ תוא ׳א ׳יסל לדוג רשקנ

 םהנ םירמואש ת״יעו לולא שדוחבש ׳י תוא םש ח״א
 םדוק ימו ורמאי אל תוחילסה ךותב יודו םירמואו תוחילס
 ךומס תוצח ןוקית םירמואל ד״הד הארנו ל״כע תוצח ׳ית
 ןוקית ׳ואל לבא ואיק לע בש בלככ אהי אלש תוחילסל
 ׳זנכ םעט ךייש אלד יודיו ל״י ונמזב הליל תוצחב תוצח

 .תוחילס לש ימוימ הברה קחורמ אוהש ןויכ
 גוס



 חרוא םייח א רקבב םדא תגהנה תוכלה
 הלוגה ראב

 .׳נ תונרבד
 םש ש״אר ד

 רוטב םש ו .לוט ה
 .בל דימח ז

 ז״כ תינעת ח
 .א״ל הליגמו

 ש״אלו וב לכ ם
 דימתה תשרס יבג

 םימש ארי לבל יואר י ג :היוצר תולגה לעו קרוחה לע תועשה ןתואב ללפתיש הלפתהש הלילה
 בוט י ה ;הנווכ אלב תוברהמ הנוכבו םינונחת טעמ בוטה ך :ק״,דיב ןברח לע גאודו רצמ אהיש
 אקודו הגה :םשאו תאטחו םימלשו החנמו הלוע יפו ״ תורבדה תרשעו י ןמה 'פו הדקעה ׳פ רמול
 :(ד״מק ׳יס א״בשרה תבושת) רובצב םרמ ח ל רוסא לבא םוי לכב תורבדה תרשע רמול רתומ דיחיב
 הלועה תשרפ םייסישכ ז :(ג״י ףיעס ז״מ ׳יס ל״עו) םויב אלא רמאי אל תונברקח תוישרפ ״ ו

 רמאי

 םייחה ףכ

 המכמ הרותב קוסעל םויה רוא םדוק ׳א העש בוט <דב
 ע״שה רוציק י לע ןסלשה ידומע .םויב תועש

 :ן״געי 3ר םשב ׳ה תוא ׳א ׳יס

 לבא ׳וכו רצימ אהיש ש״רי לכל יואר ׳ג ׳ךי0 (הכ
 חמש היהי הרותב דמולו ללפתמ אוהשכ *

 אוה ןכו ׳מ תוא ז״ר ב״ומ תוא ס״ור ׳ב תוא ר״נחמ
 : המדקהב רוכה רעשב

 תלבוקמ איה ותלפתב תועמד דירומ סא ם״£ן (וכ
 םדא סאד עדו :׳נ תוא ר״בחמ רתויב י"
 שילחמד תועמד דירוהלמ אריו ןקז אוהש וא םינימ הלוח
 ׳ושתמ הזל היאר שיו עונמל םוקמ ול שי םינימה תכ
 גרהל יתיאר ג״הכו ה״גקח ׳יס אדרויפ סופד ג״ח ז״גדרה
 וזלה ז״בדרה ׳ושתמ דמלש ׳ג תוא ד״צש ׳יס ד״ויב ב״ויש
 םאד םיארונ םימי תוליפתב תוכבל שיד ל״ז י״ראה ש״מל
 השע הפי ותעמד התיה ענמתו תואר ינפמ אריו םימיב אב
 םימי תוליפתב ןיב לבאב ןיב בוט ךא היוצר ותנווכ יכ
 אנמחרו ייכב לוק ׳ה עמש יכ ביתכו יכב לוק תושעל םיארונ

 : םש ח״ור ל״כע רבשנ בל יעב אבל
 תורימזה וליפא םר לוקב ללפתה אל ל״ז י "ך אה (זכ
 םויבו ׳ה ינפל האריו המיאו הענכה תורוהל
 .תבש דובכל בשוימד הלפתב המיענב ולוק טממ םירמ .רבש

 :ף תוא ר״בממ .םש תונווכה רעש
 הדיקעה'.׳פמ כ״היבב ותלפת רדסי םדאהש □דוה <חכ
 ךערל תבהאו תוצמ וילע לבקל ךירצ ךליאו י
 הלעת ז״יע יכ ושפנכ לארשי ינגמ-׳א לכ בוהאל ןוגכו ךומכ
 הלעמל תולעל לכותו לארשי תולפת לכמ הלולכ ותלפת
 דחיב הרותב םיקסומה םירבסה תבהא טרפבו ירפ תושעלו
 ןמ ׳א רבא אוה ולאכ ומצע לולכל דחאו דחא לכ ךירצ
 םלוכ םיכירצ הרצב םהמ רבח הזיא שי םאו ולש םירבאה
 ו״מ םינב תמחמ וא ילומ תמחמ וא ורעצב םמצע ףתשל
 תא ףתשי וירבדו ויכרצו ויתולפת לכב ןכו וילע וללפתיו

 : םש תונווכה רעש .ומע ורינח
 ןכו ׳וכו הנווכב םינונמת טעמ בוט ד ׳י£?0 (טכ
 המכ ןילאוש ןיאו םיתע תעבק ןילאושד ,הרותב
 רתוי המיענו ןותמב םיקרפ ׳ה דומלל בוטו .דמל הרות
 חוא ר״בחמ .םייס רוקמ םשמ ׳ה תוא ר״א .הציחמ טמ

 :׳ט תוא ז״ר ׳ה
 ׳םב א״דיחה בתכ .הדיקעה ׳פ רמול בוט ׳ה ׳יז?ס (ל
 הדיקעה יפרחאד ׳ג תוא ד״כ ׳יס לדוג רשק
 רכו מ״רהי רמאיו ׳וכו ותוא טחשו ׳פ רמאי ע״שבר םדוק

 גהנמ ןכו הז בתכ אל הליפתה ׳יסב ה״הלז ש״שרה לבא
 ל״ז ש״שרהו י׳ראה ירבד פ״מ םיכלוהה ן״בכי לא תיבב

 :מ״רהי אלו טמשו ׳פ אל םירמוא ןיאש

 רדס ןנבר ןוקת רודו רוד לכבו ׳וכו ןמה ׳פו □ש (אל
 אתודיסחד ילמנ םיתע תעיבקו םינוש םידומיל
 םה ןועב ןה ה״לבד לארשי ןומה םיברה תא תוכזל םתנווכו
 והיירזיבאו והנא וללה םידומלה ירדס י״עו ח״סמ םילטב
 םירועשה לכ ורמאנ .אל םלואו ןירקמו ]ירוק םיררועתמ םה
 קוסעל םיעדויו םימכח בוט םשו די םהל רשא ח״תל וללה
 תורוהלו ןיבהל הרותה יניד רקיע לע דומעלו הרותה יפוגב
 הארה טעמ טעמ יכ ל״צז י׳ראה שודקה ברה יזח קופו
 חוא האורה ׳פ ח״ל ברהל יתאצמ ןכו ולא םיטרפב ןיקתהו
 תונחתו םייוציר םוקמב ןיבהל בל ול שיש ימד בתכש ד״פ
 םנמא ,תופסות יקספ םשב ר״אה כ״כו ,דומלו תודמעמו
 ירפסב דומלל םעפב םעפכ תע עבקיש ח״ת לכל יואר
 יפוגב דירטד ידייאו לודג ורצי וריגחמ לודגה לכ יכ רסומ
 אצויכו ובל הבגיש בורק הרות ישודיח ובוטב שדחמו תוכלה
 תחכות אוה ר״הציל ןילבת הרותד ל״זשמ ללכב יכ יתלבקו

 :׳ט תוא י״כרב .יארתבו יאמק ל״חמ רסומ

 תורבדה ד׳די רמול רתומ דיחיב אקודו .ה״גהב םש <בל
 יתייה סג ז״נה המדקהב ׳וטה רשש ל״ז דכו
 תורבדה ד״ויו ןמה ׳פ הלפתה םדוק רקב לכב רמול גהונ
 םרמואל אלש ל״ז ירומ יגענמו תורמא יפב הזב אצויכו
 ירה יכ רבד לש ומעט יל ריכזה תורבדה ד״ויב טרפבו
 ורמאי אלש םינימה ינפמו הלפתב םועבק םינושארה םימיב

 דבלב תורבדה ד״וי אלא םימשה ןמ הרות י״ח דוע ןיאש
 גוהנלו םינימה תא קזחל ובל לא ברעי הז ימו הולטב ןכל

 :יס תוא ר״בחמ ואיבהו .ל״כע ארמגב ל״ח ולטבש המ

 אה ד״וי ׳יס ןיע בוט דק סשב א״י ׳וא ת״עש בתכו
 דיחיב וליפא םרמואל ןיאש ל״ז י״ראהמ עמשמד
 םארקי םא הלפתה רמא לבא הלפתה סרוק הדיפקהד רשפא
 :א״ל תוא ח׳דר כ״כו ,ימד ריפש ודומל תוטיבק עצמאב

 ל׳ר ׳מ תוא ת׳דע בתכ דכו תונברקה ׳פ •ואו ׳י^ס
 אנינת אהד הדימעב תונברקה ׳פ רמול שיד
 עמשמ ןכש בתכו ט״הגהב א״י ואיבהו הדובעב לוספ בשויד
 ירבדב בותכ תעכ וניצמ אל ןדידב ןנא לבא .ל״צז י׳דאהמ
 י״ראה ירבדמש בתכו א״עב״ס ףד צ״ש כ״כו הזמ ללכ ושדק
 ר״בסמבי ד״י תוא י״כרנ כ״כו ש״יע ךפיהב קדקדל שי ל״ז
 י״כרבב םש בתכו ב״כ תוא ׳ז ׳יס לדוג רשוקגו ח״מ ׳יס
 ומיכסה דפה בורד ב״ל דא ח׳דרה כ״פו .רבד אמע קד
 :5״שה ש״מכו א״יהו ת׳דעהכ אלד דמועמ םתורקל צ״אד

 ןיאש רחבומה ןמ הוצמו .םויב אלא רמאי אל םש ^
 תוא י״כרב .ח״י הליפת רסא דע אלא םרמואל

 . ש״ימ ג״י

 ׳יטס



 םייח א רקבב םדא תגהנה תוכלה חרוא ג
 יגפמ םימלשהו 'החנמה '% רחא,רמאי ךבו' הלוע יתב־־קה וליאכ :לבוקמו בושח חז היהיש ם׳רי רמאי
 :׳ה ינפל הנופצ חבזמה ךרי לע ותוא טחשו קוספ תונברקה םע רמאי י ח :הבדנ םיאב .םהש
 תשרפ ב׳חאו דימתה תשרפ ב׳חאו ןשדה תמורת תשרפ בדואד רויכה תשרפ רמול ןיגהונ שי נ ט

 :ותיישעו תרוטקה ינמס תשרפו תרוטק רטקמ חבזמ
 :םיפיעס ד וכו .םידגב תשיבל ןיד ב

 אצמנו בכוש ונדועב ויתועורח (ושאר) וב סינכיו וקולח הקי אלא א (רוט) בשוימ וקולה שבלי אל א
 :ודובכץראה לכ אלמ ה״בקהיכ ינאור ימ םירדח ירדחב יננה רמאי לאב ב :הסוכמ אוהש םוקישכ

 קדקדי

 הלוגה ראב
 םייח תוזירא י

 • רקי ר3 י״רה םשב

 הנר ארקיו ס״ע
 .סש כ .3״ס

 הנשד ארמנמ א
 רוט ב .ח״יק

 הנינת אי תינעתו
 .זי

 םייחה ףכ

 ׳וכו וחוא טחשו ׳ס תונברוקה םע רמאי ׳ס ׳י^ס (׳יל
 ילע ינא ,דיעמ ה״בקה רמא שרדמב אחיאד
 ארקמ ןיארוק ןהש העשב לארשי ןיבס״וכע ןיב •ץראו סימש
 ,׳מ ק״ס ז״ט .קחצי תדיקע רכוז ינא ׳ה ינפל הנופצ הז

 : א״י ׳וא ג״וש
 אמלעד אבירד םגה ׳וכו רמול םיגהונ ׳ט ׳י^ס (יל
 םוי לכב תונברקה ׳פ ןירוק תויהל ןירהזנ ןניא
 ׳פ תורקל בוט מ״ב הלועב ער ילוחו הפגמ ןמזב והימ
 ובל ןוכנו הברה לגוסמ אוהש ומויב םוי רבד חונברקה
 .ער רבד לכמ רמושמ אוהש הער וילא הנואת אל יכ חוטב

 :ב״י חוא ג״מ בלל הפי
 ׳קנ םילהסהש הליפתה םדוק םילהתב תורקצ ןובנ (יל
 שובל ,םיגרטקמהל חירכמש התירכ ׳ל תורימז * .

 ידכ תורימזה ׳ס הליפת םדוק רמול ונקית ט״המו ׳ט ׳יעס
 תיבת״ושכ /ילדו ג״ס׳וא ס״ור .םיגרטקמה קלסלו תירכהל
 ,הליפתה םדוק םילהת רמול ןיאד ׳כש ז״כק ׳יס בקעי

 :ש״יעו םש ח״ור
 רמול וניגהנמ ה״מ ףד המכס ךרד ׳סב בתכ (ייל
 הריש קרפ רמואה לכ ל״זח ש״מכ הריש קרפ

 ודיב םייקתמ ודומלתו ב״הועןב אוהש ■ול.חטבומ םוי :לכב
 .אלא ונושלב קד אלד וילע •בתכו ד״י תוא ר״א ואיבהו ׳וכו
 הריש ׳פב קסופה לכ רמוא לודגה א״ר אינת אתיירבה ל״ז
 אלא ולוכ ורמואל צ״אש עמשמו ׳וכו חטבומ םוי לכב הז
 ׳זל וקלחל םיגהונש המודמכו ,םוי לכב קרפב קסועה קר
 הנשד ינארט ס״רהמ םשב בחכו םילת ׳ם ומכ עובשה ימי
 תעדל אוה קסועה ןינע יכ רמואה לכ אלו קסופה לכ
 תורישה ןמ רסומ לבקל תלעותל םתנווכו םירבדה םיניינע
 תוגרדמ המכ הטמל םהש םתואל תוסחוימ ויה רשא ולאה

 ונוצר יקוח תושעל ונתירחאב םיכחנ ןעמל םדאה תוגרדממ
 םירקעה לעב שסריגד בתכש ד״ס ׳וא ח״ור ןייעו ש״יע
 ס״רהמ ׳יפש ומכ וב ׳יפו ח״ר לעב תסריגכ רמואה לכ

 ,ש״יפ קשועה לכ ׳יפב ל״ז יגארט /
 תכרב ׳ם ך״מאו סייס י״בב ׳וכו ינמס ׳פו □ש (טל
 ילואו ׳יפ יחעדי אלו וטימשה ע״שב ןאכו םינהכ

 : ב״י סוא ג״וש ״אוה רפוס תטמשה
 ש״רהמ אלפומה לבוקמה דיסחה ברהל יתיאר <ם
 רובד םוש רבדל רהזנ היהש ה״הלז יבערש
 י״פע ךירצ ןנש רמוא היהו תורמזה ליחתיש םדוק לומ

 :׳ב תוא ד״כ ׳יס לדוג רשק .דוסה

 ורשב רועב עגונה אוה .וקולח שבלי אל ׳א ׳י^7ם <א
 אוה יכ קוספנ םיטפשמ ׳פ3 י״שר ירבדמ מ״כו

 קולח וז ותלמש ל״ז ׳יפד ורועל ותלמש איה הדבל ותוסכ
 : טושפ אוהו ׳א תוא ב״ח בלל הקי •ורועל ךומס אוהש
 ורשג .ןיאש לכ ת״ח לש קולזר ארמגב לערמא <ב
 הזב ןירהמ ןיא אנדאהו חפט ויתחתמ תיארנ1
 הארנ ורשב ןיאו סיקוש יתבב לכה ןיכלוהש םושמ רשפאו

 ׳א ק״ס א״מ
 פ״ס תוירוה .ודומל הכשמ ויתושארמ וישובלמ חינמה <ג

 ריזחמ לכואו חלמב ועבצא לבוטה .ארתב
 רבקה יבג לעש גתכ ארוקה וא תמה ינפב לכתסמה .ודומל
 ׳א חוא א״אב ג״מרפ ואיבהו ח״רפ יטוקל .ודומיל תכשמ
 רבקה ג״עש בתכ ארוקה וא תמה ינפה לכתסמה ש״מ והימו
 ׳יפו דומילל השק אתיא םש תוירוהבד ע״צ ודומיל תכשמ
 רעש בתכו .החכשה י״ע ימנ ונייהד ל״יו עומשל השק י״שר
 תעקוש הביתכ לבא תטלוב הביתכ אקווד ןנחתאו ׳פ תווצמה
 הישקש הירבד המכ דוע שיש ׳מגב םש ןייעו ־שסימל אכיל
 םירובש םילכב לכואה .דומילל סיפיש םירבד שיו החכשל
 ׳ילקה ׳יחב לא םיזמור םהש םושמ םעטהו המכש ול היהי

 : ׳ו ׳וא ןמקל ש״מכ םהמ איה החכשהו
 ראש ה״הד וקולח ד״ל .׳וכו וקולחב קדקדי ׳ג ׳י^0 (י
 אוהש וקולח וליפאש אוה אתונר אלא וידגב
 לכ טושפל חרוט אוה ךפוהמ'ושבלשכ• ה״פא ןותחתה דגב

 : ׳א תוא ת״וע ׳נ ׳וא השירפ ,וכרדכ ושבללו וידגב
 קוליח שיד ׳ב ק״ס ז״ט בתכ .׳וכו ךופהי אלש □ש (יד
 קולחה שבל סא ח״תלד םישנא ראשל ה״ת ;יב
 הליחתכל רהזי אמלעד ישניא ראש לבא הכפהל ךירצ הכופה
 םעטו .׳ג חוא השירפ כ״כו ש״יע הכופה השבלל אלש
 .ותרות דובכל ןוגהו בושח תויהל ךירצ ח״ת לכש יפל ס״ת

 .ס״ת ומצע תושעל םדא לכ לוכי אתלמ אהלו .םש השירפ
 ןאמ ב״מ ב״יק ףד השדח הלמש ׳רה ךא ׳א תוא ת״וע
 פ״כע ונכפהי ךפוהמ ישבל סא םדא לכ וליפאד ׳כו הזב
 ירפ םשב ׳ג ׳וא י״טמ כ״כו ׳א תוא י״כרב .הלפת ךרוצל

 :םדא לכ ראשל ח״ת !יב קוליח ןיאד קידצ
 החכשל השק יכ דחיב םישובלמ ׳ב שובלל ןיאש רהזי (י
 ק״ס א״גמ ואיבהו ש״הרג שורדב ׳ווכה רעש
 ׳יחב שי שובלו שובל לכל יכ ׳וכה רעשב ראובמ םעטהו ׳צ
 םוקמ ןתונ וניא דחיב םשבולו וישובלמ ינש רבחמהו מ״וא
 שובל לכ ןיב ףיקהלו דחי םישובלמה ׳ב ךות םנניל מ״הואל

 החכשה ןיאש עדונו םשמ תומדנ תופילקה ןיא כ״יעו שובלו
 שבול םא ג״ההד רמול הארנו שי״ע ׳ילקה דצמ אלא היוצמ
 החכשל השקד הז םעטל שוחל שי הז ךותב הז םיעבוכ ׳ב

 שארה ג״ע לש עבוכה םישבולש םתוא םישוע הפי אל ןכלו
 אטיגוב לודגה עבוכה ךותב סי׳פ ארקנה םודא אוהש

 המודכו (ב)



 ב רקבב םדא תגהנה תוכלה חרוא םייח

 ונרשקי אלו הלחת ןימי לענה לועני י ד :ןוחל 'םינפה ךופהי אלש וכרדכ ושבולל וקולחב קדקדי נ ג הלוגה ראב
 הרישק םהל ןיאש ונלש סילענמבו הגה :ןימי לש רושקיו רוזחיו ונרשקיו לאמש לש לועני כ־חאו ,י־׳יק חנש ג
01 1x1 הלחת לאמש לש ץלוח וילענמ ץלוחשכה ה :(א״ס׳ד השא המנ ׳ס ׳סוס)הלחה ןימי לש לומגי : 
 וסונ לכ הסכיו הגה :ויבקנ קודביו ח שארה יולגב י תומא ׳ד ךלי אלו הפוקז המוקב ךליל רוסא י ו .אל ץסוןל יי
 ׳ה ׳פ יגומיימ תוהגה) תויקנו תוזירז אוהש ברעו רקוכ תונפל ומצע ליגריו (ז״א) ףסי ךלי אלו חו5,נ ח •םש י

 ףכ
 הז םג יכ דז ךותב הז םשבולל וגהנמ יפל םהל המודכו

 : ׳ג תוא ח״ור ״רורב אוהו החכשל סרוג
 ךירצ שבולש םעפ לכב וישובלמ שבול םדאה דשאכ! (ז
 דצב ונימי דיב שובלה ידצ ׳ב תמקל רהזיל
 דצ ןתי כ״זיאו ונימי דיב ינמיה דצ ריאשי כ״תאו ונימי
 שובלי כ״מאו רימאה ךרד ולאמש דיב שיבלמה 1!ש לאמש
 לש ילאמש דצ שיבלי נ "חאו ונימי דיב שובלמה לש ינימי דצ

 כ״חאו ןימיב לכה לולכל ןיוכי דימתו ולאמש דיב שובלמה
 : םש א״מ ואיבה םש רוכה רעש .לאמשה לא ונתונ ;ימיה
 ץחור אוהשכו ׳וכו הלחת ןימי לענמ לועני ׳ז ׳יעס (ח
 הלחת שאר ופוג לכ ץחור םאו הלחת ןימי ךסו
 (ו״רנ) ח״א ןב ברה ונידידי כ״כו ׳ו ׳וא ז׳ד ׳ד ק״ס א״מ
 האר אלד אתיא מ״דבד םש א״מה ש״מו ו״ט ׳וא חלשיו ׳פ
 ןתצי־לחו םילענמה תליענב אקודד רשפא ש״ע הזב םיקדקדמ
 ךירצש המ םידקהל דובכ תושעל ךייש םוי לכב אוהש
 אלא הזה ןמזב הניאד ףוגה לכ תכיסו הציחר לבא םידקהל
 םיליגר ויהש םנמזב יריימ אתיירבו דיפקהל ןיא םיקרפל
 ב״עת הזכ ןמזב םג קדקדמה מ״מו העש לכב הכיסו הציחרב

 :׳ה ףא ירנמ
 יגס ךא הלחת ושאר לע שבלי וישובלמ שבולשכ ןכו (ט
 עבוכה חחת ושארב שבולש קדכ ןטקה עבוכב 1
 א״כ ןוחחת עבוכ םהל ןיאש םדא ינבו תפנצמה וא לודגה
 קולחה םדוק הלחת שבלי סייפ ץרוקש םודאה דחא עבוכ

 : סש ח״א ןב
 לש לדנס ףילחמכ ׳וכו לאמש לב לועמ כ״מאו □ש (י
 הפי .ויתונוזמ דבאמו האנשל השק ןימיל לאמש

 : ׳ג ׳וא ב״מ בלל
 ׳וטה רעשב כ״כו ׳וכ ונלש םילענמו ה״גהנ םש (אי

 : ׳זנה שורדב
 ראש ןלומשכ ןכו ׳וכו ןילענמ ןלומשכ ׳ה ׳יעס (בי
 ע״וש רוצק .הלחת לאמש לש ןולחי םידגב

 :׳ד ףא ׳ג ׳יס
 א״דמ תוחפ יפאו .הפוקז המוקב ךליל רוסא ׳ו ׳יעס (גי
 ׳ה ק״ס א״מ ׳כ תוא ת״וט ׳ד ק״ס ז״ט ח״ב
 ׳כ ׳וא ש״החמ ׳ה ׳וא ז״ר ׳ה ׳וא י״טמ ׳ג ׳וא ר״א
 פ״ירהב אסריגכ ןכו א״ד איוהב אתיא ארמגבד ג״עאו
 םתס איה ךכד א״ד יטקנו אקוד אלד ל״צ ל״ז ש״ארהו
 וסרג אל ע״שהו רויכהו ז״טה ש״מו .םש י״טמ .הכילה
 ׳א ׳וא ר״בחמ ;ייעו .א״יכ וגישה רבכ א״ד הזב ארמגב
 ׳וא א״א ג״מרפ .א״י .תומא ׳רב אלא רוסא וניאד א״ר

 : רקיע ׳א ארבסו ׳כ
 הטמל תוארל ויניע ולכוי אלש לכ לפיקזה רועישו (יי

 :(תועד ׳להמ

 תנהנה

 םייחה
 לשכי אלש תחנב ךליל הז תמחמ ךירצו וילגרל ךומסב
 יארמ רתוי ושאר וא ותמוק ףוכי אל מ״מו ותכילהב
 וינפב .ודגנכ אבה תא האריש ידכב תינוניב תדמב אלא

 : םש ז״ר .יאדמ רתוי הלעמל ויניע ףוקזיש ילב
 אלא וניאד א״י ,שארה יולגב ז "ד ךלי אלו סש (וט
 ת״וע .ח״ב .אכ־ל ארוסיא לבא תודיסח תדמ
 ׳ווכ ׳ה ׳וא א״צ ׳יסב ר״מאמו ןאכ ש״הממ ׳יפ ןכי ׳ה ׳וא
 ר״בחמ ןייעו ׳א ׳וא ר״מאמ ׳ב ׳וא י״כרב ׳ו ק״ס א״מ
 ׳וא י״טמ ׳ו ׳יעס שובל אכיא ימנ ארושיאד א״יו ׳ב ׳וא

 ןיבה ןכו .ןרהא די (וירבד קיזחהש ׳ד ׳וא ש״ונ ;ייעו) ׳י
 ׳וא ׳ג ׳יס ע״ש רוציק .ע״שהו רוטכ ירבד ׳ב ׳וא ע״ישי .
 רוסא וניא ב״ע ה״מרד סחנפ ׳פ ק״הוז תעדל והימ ׳ו
 .םש ר״בחמ ואיבהו ח״תה אלא שארכ יוליגב א״ד ךליל
 יוליגב א״ד ךליל רוסא ח״תד תורוהל שי ןכו ׳ב ׳וא ח״ור
 תודיסח תדממ םדא לכ ראשו רהוזה תעדכ שארה

 : ׳א ארבסכ
 תוחפ ׳יפא תודיסח תדממו ,שארה יוליגב א״ד םש (?ט
 בשוי ׳יפאו ׳ג ׳וא י״כרב .םש א״מ .ח״ב, .א״דמ
 םש י״כרב .רתומ אצויכו רקהל ןוגכ ךרוצלו רימחהל שי
 ח״יק ףד תבש תכסמ לע אוהו ג״ע ב״יק ףד ח״מש םשב
 ׳ב ׳וא םש ע״שה ׳יק לע בהזכ תורגסמ .המלש סרכ .ב״ע

 :ג״י ׳וא א״צ ׳יס ןמקל הזמ דוע ןייעו
 ח״מש .וב ןיא תודיסח תדמ ׳יפא ץחרמה תיבב (יי
 ןחרמב ׳יפא םיקדקדמ שי והימו .ש״רכ .םש
 ארמוח אוה יכ הזב רימחהל ןיאש ל״נו .םש ח״מש ברה
 (ו״רנ) ח״א ןב ברה בתכו ׳כ ׳וא י״כרב .הברה הריתי
 סנכיש דע ושאר הסכי ץצחה תיבבד ז״ט ׳וא חלשיו ׳פ
 יוסכד ונבתכש ׳ך ׳וא א״צ ׳יס ןמקל ןייעו .ימינפה תיבל
 ימינפכ תינב סג כ״עו א״ד ךוליה ןינעל ינכמ ולש דיכ
 אדיספ אכילד ןויכ א״ד ךלוהשכ ודיב ושאר תוסכל שי

 .ןיגהונ שי ןכו
 ושאר תויהל תודיסח תדמד ח״צק ףד ה״לשב בתכ (חי
 ידומע ׳ד ׳וא ר״א .םויב ומכ הלילב הסוכמ

 : ׳ו ׳וא סש ע״שה ׳יק לע ןמלשה
 אתמיא והיילע יוהתד םינטקה שאר תוסכל רהזיל שי (טי
 ׳ז ׳וא ז״ר סש ר״א .ו״או ק״עס א״מ .אימשד

 : ׳ו ׳וא םש ע״ש ׳יק
 קוראפ ןכו םיבקנ ;יעכ גורא שקמ םיעולקה םיעבוכ <ו
 ינהמ ןכו יוסכ םיבושח תורעשמ יושעה
 תרכזה יבגל ינהמ אלד ג״עא ופחר ג״ע וידיב תוסכל
 ׳ד "יעס א״צ ׳יס ןמקל הזמ ןייעד~.םש בהזה תרגסמ .םשה

 : ד״סב םשל ונירבדבו
 קודביו םש



 ד םייח ג אסכהתיג הגהנה תוכלה חרוא
 םיפיעס ז״י ובו .אסכה תיב תגהנה ג

 תיבב עונצ אהי ג ב ורמואל וגהנ אל וישכעו ב ׳וכו םידבוכמ ודבכתה רמאי כ״חבל סנכישכ א א
 הלדה דוגסיו םש רבדי אל םג דחיב סישנ*ל ינש וכלי אלו הגה :בשיש דע ומצע הלגי אלו אסכה

 ויבקנ חותפל םסיקב וא רורצב תעבטה יפב שמשמל הצור םא י ג :(עורז רוא) תועינצ סובמ ודעב
 שמשמי

 הלוגה ראב
 ,י״ג ב .׳ס ספ א
 גס סוכרבב סש ג
 .גכ סש ה .םש ד

 םייחה ףכ
 הלפתה עצמאב ויבקנל ךרטצי אמש .ויבקנ קודביו םש (אכ
 ד״כ ׳יס ג״שקב בתכ א״דיחכו ׳ס ׳וא ז״ר
 לוע וילע לבקל הצורה ל״ח ש״מכו רבדב דוס שיש ׳א ׳וא

 : ׳ונו וידי לוטיו הנפי המילכ סימש תוכלמ
 סירקי סידגכ שבלי אל ,ופוג לכ הסכיו הגהנ □ש (בכ
 אלו הואג ידיל םדאה חא איבמ הז רבד יכ
 תוירבה יגיעב הזבתי אלש םיכלכולמ וא ד •*מ םיתוחפ ־.ידגב
 ׳ג ׳וא םש ע״ש ׳יק .םייקנו םיעצוממ שידגב ול ויהי אלא
 םישובלמב דיכתהל ומצעב ששוח היה אל ל״ז י ידא כ קו
 דאמ ריהז היה ותשא ישובלמב לבא יאדמ רתוי םיאג
 התיה אל סא ףא הגוצר לכ קיפמ היהו השיבלהלו הדבכל

 : בקע ׳פ תוצמה רפשב כ״כ .תגשמ ודי
 ול שיש המ לכ רוכמיו .ףסי ךלי אלו .הגהב םש <גכ
 .םש ע״ש ׳יק ׳ט ׳וא ז״ר ׳ז ק״עס א״גמ .וילגרל םילענמ חקיו
 ר״א .ףחי ךלוה ה״פה דוד השע ןכורתומ הבושח סושמ השוע םאו
 הפי .ףמיךלל לוכי ריעל ןותמ ךרדב אוה םא ןכו .ה״לש םשב ׳ה ׳וא

 :ש״יע ט״ג ׳יס א״ס םייח בל ׳םב ויבא רומ םשב דוי ׳וא א״מ בלל
 יפאו .ברע! רקב תונפל ומצע תא ליגריו .הגהב םש (יכ
 כ״הב ול שיש ןוגכ קסרתהל צ״אש םוקמב

 : ׳ס ׳וא ז״ר .ש״הממ ׳ח ק״עס א״גמ .ותיבב

 .ורמואל וגהג אל וישכעו ׳ונו סנכישכ ׳א ,יעס (א
 םיכאלמהש ש״ריל וגמצט םיקיזממ ונחנא ןיאד
 תצמה לבא ׳א רא ז״ר .א״קעס ז״ט .מ״ג .ונתוא םיוולמ

 סנכיש םעפ לכבש רהזכל ךירצ בתכ י״ע ח״כ ףד םירומש
 אוה יכ א׳דרה ש״ממ ךפיה ׳וכו ודבכתה רמאיש כ "הבג
 תובשחמו האמוטה חור ונממ ריבעהל ידכ הרמואל בוט
 השודקב התוא דומלל ת״דל דימת סותפ יבל היהיו תוער
 םשמ דוע בתכו ׳ב ׳וא ר״בחמ ואיבהו ש״יע הרהטבו
 םיקידצ רוא ׳סב ל״ז םאריפאפ ס״רהומ ׳גה לבוקמה ברה

 ורמואל אלש ע״שב בתכש ףאו ׳וכו ודבכתה רמאי ל״זו
 לוצינ הזבו וישכע סג דמואל י״ראכ שדיח ז״כע וישכע
 םשנ יא ׳וא ס״ורה כ״כו ל״כע כ״הבב ת״דב רהרהי אלש
 ל״אד יעסמו תוטמ יפב ל״ז ןרמל םירשמ דיגמ ׳ם
 הפי כ״כו .םידבוכמ ודבכתה רמאיש שודקה ןרמל דיגמה
 םירבדה ורמאנ אל ילואו ׳א ׳וא ת״עש׳כו ׳א ׳וא ג״ח בלל
 יזחמד םתלוז אלו םתונמוא םתרות רשא םידיחיל אלא
 בתכ דוי ׳וא ו״מר ׳יס ד״ויב ת״פה לבא אחור תומרכ
 םיבר ינפב השועש רבדב אלא ארהויכ יזחמ ךייש אלד

 :הזב כ״אשמ
 ינורמ:ןוילע יתרשמ םישודק םידבוכמ ודבכתה חסונה |ךח
 אצאו סנכאש דע יל וניתמה ינורזע ינורזע ינורמש
 :רוט .סנכיש םעפ לנב רמאי ןכו םדא ינב לש םכרד ק יכ

 ומצע עינצמהו ׳וכו כ״הגנ עונצ אהי ׳ב ,יעס (=
 וילע םיטלוש התימ אלו ר״ר ןיא כ״הבב

 לבא םילודגל'ונייהו םדא לש וימי ןיכיראמש ד״גמ ׳אמ אוהו
 :׳3 ׳וא א״ח בלל הפי .עונצ אהי אל הימ תלטהל

 דחפמ סאו .דחיב םישנא ׳ב וכלי אלו .ה״גהב םש (נ
 ארמג .ןולמ ךרד ושאר לע ודי חינהל דמא לוכי
 סינכמהו ׳ב וא ז״ר ׳א ק״עס א״גמ .א״ע ב״ס ףד תוכרב
 ןייעו ׳ג ,וא ח״ור .פ״ג יוריעב י״טנ ךירצ כ״הג ךותל רדי

 יתש ה״הו .דחיב םישנא ׳ב וכלי אלו :הגהב םש (י :ו״ס ףא ׳ד ׳יס ןמקל ונרבדב
 שיש ל״ז ל״סחב בתכו .דתיב וסמי אל םישנ
 ילימב וליגריש םושמ ׳א םיגמקה לע סג הזב ריהזהל
 ׳יפאו אתוצירפד ילימב וליגרי אלש סושמ ׳או אתועגצד
 אתתיאד ארמגב ורמא אהד ער תושע םיעדוי ןיאש םינטקב
 ןב .תצק םילודגב ש״כו קנוי קונית ינפב ןיתשהל םוקת אל

 :׳ו ׳וא אציו ׳פ ׳א הנש ׳ה ח״א
 םימכח ונקת םישנ לבא .הש רבדי אל םג .הגהב םש <ה
 ןהש םוקמבו דומי םושמ כ״הבב תורפסמ ויהיש

 ריעב ןכש םוקמב ןכו ׳ב ק״עס א״גמ .שומל ןיא ריעב
 יימ ׳ב תוא א״ח ג״מרפכ אלדו דחיב םישנ ינש וכלי אל•

 :םש ח״א ןב ןייעו ,ב״קס א״מ לע הלוע ־< ,י
 א־טחמה דש ןימ שי יכ ..םש רבדי אל םג .הגהב םש *(י
 םשב לארשי רוא .םש רבדי סא םדאה תא
 ׳ג תוא ׳ד ׳יס ע״שה ׳יק לע ןחלשכ ידומע .ל״ז י״ראה
 ידכ ם״ככבב רבדל רוסאש בתכ ׳ב חוא הלולב תלס ברסו
 לש רובדהו לוקה ]ינעב זחאכל םוקמ סינוצחהל תתל אלש

 ןיידע הנפג אלש ז״כ לודג ךרוצלו .אוה שודק יכ םדאה
 רסומ ירפ כ המכו .םש ש״המע ׳ב תוא ת״עש .רתומד רשפא
 וסנכי אלש ידכ נ״כיבב תורחא תובשחמ בושמל בוטש ובתכ
 כ״ה3ב רהרהל בוטש ח״רה בתכו .ת״ד ירוכרכ ויגויערב
 םיאנ םינינבב בושחי תבשבו ותיב יכרצי ויתונוזמ יכרצ

 :׳ס תוא הלולג תלס .םירוייצו
 ךשחו הלילב ׳יפא ׳וכו תלדכ רוגסיו .הגהב םש (י
 השק ער חיר כ״היבב שי םא מ״מו .הליכאו
 לקהל שי אתרופ ילוצאל תלדכ תא חתופ אוהו דאמ ול

 :׳ד תוא סש ח״א ןב .וכאור !יאו הליל ךשומב
 ויגפל וא וירוחאל וינפו סנכי אל כ״כיבל ס2כנשכ (ח

 :ח״רפ יטוקיל ,א״רד תכהמ .ןידדצל אלא
 תוגפל ךרצוה סא ׳וכו שמשמל הצור סא ׳ג ,יעס (ט
 דע בשיו דזמעי בשיו דומעי תונפל לוכי וניאו
 ףד תגש ארמג .םירחא םירבדמ ותעד תיסי וא הנפנש
 ׳ג ק״עס א״גי־כ ש״מו ׳ה תוא י״טמ א״ע ב״פ
 רכזוה אל ׳מגבד ע״צ ׳ונו בשיו תומא ׳ד ךלי
 םימעפ ד״וי ךליד תרחא הנקת קר בביו דומעי לצא תומא ׳ד
 ׳סב יתיאר כ״חאו .ש״יע תומא ד״וי הימעפ ׳ד וא א׳ד
 א״גמ לע וז הישוק השקהש *ג ק״מס א״נמ לע הלוע ייח

 :ע״צג חינהו
 ׳יעס



 זחוא םייח אסכה מיבתגחנה תוכלה
 א׳ב ומצע הלגי אל ה ד :םיפשכל השקש יגפמ בשיש רהא שמשמי אלו בשיש םדוק שמשמי הלוגה ראב
 הלוגמ םוקמב הנפג םא י ה :םולכ אלו הינפלמו הפט הירחאמ .דשאו םייחפט וי;פלםו חפט וירחאל .י
 רוסא ברעמל חרזמ ןיב לבא אכפיא וא ןופצל וירוחאו םורדל וינפ ויהיש ןיוכי תוציחמ וב ןיאש א״נשרסי ש־ארהי

 ותשא םא ברעמל הרזמ ןיב ןשיל רוסא ןכו ו :(ם״במרס םשב י״ב) (ירש ןינע לכב םימ ליטהלו) 8 ״״יי ׳,יפ '״ן
 םילוכיש םוקמ ׳יפ) םינפלו םיפוצה ןמ םימ ליטמה ט ז :ומע ותשא ןיאשכ וליפא רהזהל ןוכנו ׳י ומע "*יג יד ח
 ןופצל אלא) שדוקה יפלכ וינפו בשי [אל] :(י״שר תוארל םילוכי ןיא האלהו םשמו תיבה רה םשמ תוארל הליחבהתיב ׳להמ
 העקבבו דימ הנפי רדגה ירוחא אוה םא הדשב הנפנשכ י ח :ןידדצל שדוקה קלסי וא (םורדל זא ספ סממה06 *
 קוחדל סונאי אלו קזוחבו הרהמב בשי אל = ט : ועוריפ תוארל וריבח לכוי אלש םוקמ דע קחרתי ;נם ס״ סש '

 י ז וול ,3*0 זל3£ כ
 : ןימי דיב חנקי אל י י :אתשכרכה יניש קתני אלש יאדמ רתוי ומצע .נ0 מטר3

 אל רמצמ הלגמ אוהשכו ׳טו ומצע הלגי אל יד ׳יעס <י
 רחאלו בשיש דחא דע אלא דמועמ ומצע הלגי
 (ןד איפ דימס .דומעיש הווק ומצע הפכי ויכרצ השעש

 :ב־ע ויכ
 ןרמ ירבדכ רקיע ןכ ׳וכו חפט וירחאלמ םא יכ □ש (אי
 ׳ו תוא י״טמ .י״בגה ןרהא די .ח*בכ אלדו ליז

 :׳ב חוא ז״שמ גימרס ׳א חוא ר״מאמ
 אלב םינטק השוע םא ףאו .םייחפט וינפלמו םש (בי

 :םש ג״מרפ .םייחפט וינפלמ םילודג
 ששח םיו ףנוסמ םוקמה סאו .םייחפט וינפלמ םש (גי
 יסכ הלגי אלא הזב רהזיל צ*א וידגב ופנטיש
 טעמי יוליגב טעמל רשפאש המ לכו םוקמה יסל ךרוצה
 לקהל שי ףטט ששמ אכיאד לכ יסנ ןכו ל״ז ליסחה םימכו
 בורה לטד זיהזב ןכלו רוגס תלדו תוציחמ וב םיש כ״הבב
 ןידיסקס !יא רוגס תלדו תוציחמ םהב שי תואסכ יחב לכ

 :׳ה חוא םש היא ןב .יוליגה ןינעב
 רצחב לבא ׳וכו הלוגמ םוקמב הנפנ םא ־ה ׳יע0 (יי
 לינ מ*סו ־ה קיעס איגמ ייב .ירש ןינט לכב
 .םש איגמ .הז ןינעל תוציחמ ירקס אל המומ תפקומה ריעד
 ךירצ ןיאד עמשמ ןרס ןישלמד בתכ ׳ד תוא םיונ ברה לבא
 ריעה ךותב אוהש לכ לבא אקור הדשב םא יכ הזנ קדקדל

 :שייע קדקדל ךירצ ןיא תוציחמו המומ םש םיש
 וליפא תוציחמ שי סא לבא ׳וכו תוציחמ וב ןיאש םש (1ם
 םובל .ייב .הניכשה םשש יגס ברעמ דצל ׳א הציחמ
 טיישי .ברעמ דצל וירוחא רוזחיו ׳א ׳וא עיישי .יג תוא ר־א
 הציחמה םא וליפא ןיריחמ םיו ,מ תוא ז״ר .יה חוא א־א םש
 .םש ז־ר םש איגמ .חרזמ דצל וירוחא ריזחמ סא חרזמ דצל
 ׳ד ׳יס ע״ש ׳יקמ עמשמ ןכו .םיאלפ ׳ס ׳יקב תבש תפסוח
 אחלמד אמרוא אלא אקוד ואל טישה טקנד חיציחמו ׳ב חוא
 גימרפה תעד לבא .םש ש׳וח .יגס ימנ ׳א הציחמ היהו טקנ
 שומל םיו .רוסא חרזמ דצל הציחמה סא םש עיישיהו םש
 מ*א ןב ברה ׳כ הזב הציחמה רועישו ׳ה חוא םיונ ןייעו .םהירבדל

 רערריפ ןיאש לכ אלא הרשע הבוג היהתש צ״א ׳ט תוא ספ
 ןפואב שממ הל ךומס הנפי הנטק איה םא ןכלו ירש הלוגמ

 ךירצ תוציחמ םוקמב יליפאד א״יו ,ועוריפ הלגתי אלש ןיגתש
 םהירבדל שוחל ןוכנו ברעמל חרזמ ןיב תונפל אלש הזג קדקדל
 תונפל הלתת ס״כהב תונגל אלש רשפאש םוקמב .הליחתכל
 ןג גרה ׳ז תוא ז׳ד .ןופצל אלא חרזמל וא ברממל םש

 אלש רהזיל םיגהונ שי ןכו .,ה ׳וא ז״שמ ןייעו .םש ח״א
 :סורדל ןופצ ןיב אלא כ״הב תונבל

 ׳יפ ׳וכו ברעמל חרזמ ןיב ןשיל רוסא ןכו ׳ו ׳יעס <זט
 ׳ופצל הז היתולגרמו השאר אהיש ןווכי י״שר
 ׳ס רהוזב והימ •מ״ר ׳יס ףוס ע״שה פ״כו .םורדל הזו
 םורדל ןופצ ןב וחטמ ןתמהד אוההד ךפיהב בתכ רבדמב
 רעש ל״זו .ח״בה ואיבהו ברעמל היתולגרמו חרזמל השאר ׳יפ

 אוה דל״צ ןיב הטמה תניתנ ןיינעו תישארב ׳ס תווצמה
 המוק רועיש אמגודכו ארבנשכ ןושארה םדא תמגוד היהי

 איבא חרזממ חרזמ ארקנה תעדה דגנכ חרזמל ושאר הנוילער
 בלול תליטנ ]ינעב ונלצא רכזנכ מ״וסי ברעמל וילגרו ךערז
 איהש ןופצב תילאמשה דיו דסחה אוהש םורדב תינמיה ודיו
 ׳יפמ רזמ סדרפ יטוקיל רפסב י״שר םגו .ל״כע הרובגה
 בש ׳סב !ייעו ,יב חוא י״כרב ואיבהו םילבוקמה ׳יסל םיכסהו
 גיהנכש בתכש םגהו ,רהוזכ תעדכ כינ עירכהש ׳נ ■יס בקעי
 כ״כו ש*יע ךכב םירהזנ םלועה !יא וישכעד ׳ד חוא י״בנהב
 םי מ״מ דיבע רמכ דיבעדו דינע רמכ דיבעד ׳ו .חוא ח״וע

 :ליז ייראהו רכוזה העדכ רכזינ
 ינפמ אוה סא היכו ׳יכו הדשב הנפנשכ ׳ס ׳יעס <יי

 ורינחש ייסעא תונפל לוכי לתוכה ירומא חיבב
 ביס ףר תכרב ׳סג לע םיכב די" חוא ת״וע ,שוטמה עמוש
 םש ח־א ןב ׳ג חוא ת־המבו ב־י חוא ז*ר ׳מ ■וא תיעש .א״ע
 .םש תימש .ריעל הדש ןיב קלחמד טמשמד שובלכ אלדו ׳ז תוא
 .ועוריס תוארל יוכו םיקמ דע קחרתי העקבבו □ש (חי
 הנפנש העשב ורשבמ הלגמש המ ולש יוליג ׳יס
 קחרתהל צ*א היסא הטס לש ושוטיע לוק עמוש וריבחש ס״עאו

 :םש ז״ר ׳ז ק״עס ז״ט ׳רתוי
 פ*טא אלא וריבמ ונארי אלש דע רתוי קחרתהל צ״או
 האור ןיאש ןויכ םולכ ךכב ןיא קוחרמ והאורש

 :םש חיא ןב .םש תיסמב זיר .ועוריפ
 רהמי אלו בטיה ומצע קודביו ׳וכו בשי אל ׳ט ׳יעס (טי
 םש ההשי אלא םעה ןומה !ישועש ומכ חאצל
 רוציק ׳א חוא ׳ג ללכ א־יימ ,דוע ליאש ומצעב שיגריש רע

 :יג חוא ׳ד ׳יס ע״ש
 לאמשב חנקמ די רטאו .ןימי ויב חנקי אל .דוי ׳יע□ (כ
 יסל •ס קדנס זיט .אסלעד ןימי אוהש הידיד
 שיהממו חשמו םירפא די וירבד ׳יס ןכו .ונינפלש אסריג
 עיש ריציק •ד*י חוא ז*ר .םיסחמ ןייע ׳מ קיס איגמ כיכו ־חק״ס

 ;׳מ קיפס איגמה לע םלוט יימ יס חוא םש



 םייח ג אסכה גזזיב תגהנה תוכלה חרוא ה ג אסכה מיב תגהנה תוכלה
 הלוגה ראב ויניש וב טלוש רואהש רבדב חנקמהש םישבי םיבשעב אלו םיפשכ םושמ םרחב חנקי אלמ אי

 גפ חבש ט הגה ;תןינןתחת יךיל םדאה תא איבמש ינפמ וריבח וב חנקש רורצב אלו נ תורשונ תונותחתה
 גס תומנ נ יניאו ו3 טלוש רואהש רבדנ (חנקל וגהנ ןבו סרחב) חנקל וגהנ הדשב ןניא ונלש תואסכ יתבש וישכעו

 ¬סש ס םויב ומכ הלילב תועינצב הנפי ס בי :(איצומה קרס הדוגא י שוד ר) רבד אמע יאמ יזח קופד קיזמ

 חנקל שיד ןימיב הסיט ויסטמ ראשו לאמשב בתוכ סא לבו
 םילש הינ .םש ז״ר .םש ש־סחמו איגמ אמלעד ןימינ
 •יכו םישק א־גמה ירבדד ׳מ חוא ר״בחמה ש״מו .דרי חוא
 בשיימש סש םולש הונ ןייט שיכבסו ריאה וילע גישה רבכו
 ירבד לטו א״מה לט ש״מ םש םלוע יימ ןייעו .א״נמה ירבד

 :גימרסהו שיבלה
 יס לש חוציצינה (ןשפשל לבא ׳וכו חנקי אל □ש (אכ
 ןימיב ׳יסא ירשד ג״ס ׳יס יינב ראובמ םילגר
 ז־ר •מ חוא ר״א .ןימיב סנכ גורסל ירשד היהד רשפאו

 :ד״י חוא םש ח״א ןב ׳ס חוא תיסמב
 המודכו ריינב חנקמשכ ׳יפאו .ןימי דינ חנקי אל □ש (בכ
 סש טישכ ׳יק לט ןחלשס תאפ .ןימיב חנקי אל

 :׳זנה תואב םש זירמ עמשמדכ אלדי הטיריס ילושב
 הילע ךרוכש יטצמא עבצאב חנקי אלש הילשב בותכ (*י
 ספ ר*א .סס איגמ ואיבהו •ןיליפת לש העוצר
 בור תמחמ ךכב ול איא םאו .סש טיש ׳יק .ויט תוא זיר
 ןב .ויתוטגצא לכב חנקי זא בטיה הנקסמ וניאש ךולכלה

 :םש ח־א
 חרכומ וניאו .קרמ ,ןימי דיב חנקת אל יסנ תשא (יכ
 לכ הב רסחא השא הבולעד הילט רימחהל
 לבא יט תוא ר״בממ יוכו אלמ הסמ הלט ורמאו הברמה דיה
 שי יכ ;ימיב תנקח אל ימנ השאד בתכ םש ח״א ןב גיהרה

 :הב סג יכיישד הז רבדל םימעט רוט
 ליז ןרס בתכד אהו ־וכו םרחב חנקי אל .איי ׳י^0 (הכ
 םהה סרחה ןזואב חנקסד ׳ה ׳יטס ב״יש •יס
 אכיא רירצנד ןניעמשאל אבו חנש ריסיא ןיינעל קר ירייס אל
 ריסיא םישמ רחוס ילכה ןזיא אוהש סרמב לבא תבס רוסיא
 סיקמב סיל ןנישייח אל מ*מ םיפשכל שחיסל אכיאד גרגא חבש
 חרט .יזנכ םשב ׳ד תוא הנורב הכלה .ח״ב ,חבש רוסיא
 הלטהו הזב ךיראהש םש ןייטו ׳ו ׳וא ייכרב כ*כו ,נ*י ׳וא
 ז״אהכ אלדו םיפשכ סושמ חנקל ןיא םילכ ינגואב (ןא לימבד
 סרח ילכ ינגיאב חנקסכד בתכש ׳ט חיא ריא ורפסב ואיבהו
 ימעטמ ,זימ חוא ז״ר ,דיי חוא ח־טש ,םיפשכ סושמ וב ןיא

 :ח*כ חוא ןמלשה
 ןיאכ םינומדק םרמ אוהש ס״עא .םיפשכ םיסמ □ש (יכ
 שוחל שיש סמ מ״מ .דוסלחה תאיסר לט ךומסל
 התשי אל כיעו׳איעבמ שחימל יפוגבש סיקיזהו םיפשכ ינינטמ
 דגאה ןס לכאי אלו ודיב המדי אצו והב חסני אלו איפוא

 חוחה בשי אלו ןחלסה לט לפנש קרי לבאי אלו האניג רסאש
 הלחת ךיפשי רהנה ןמ ובאשנש סימ תוחשל הצורשכו בזרמה
 אלד אה טימשהו ב״י ־יס רשבה לכ ׳ס שישי ,ץראל ונממ

 :ט״כ חוא ןמלשה ימטטמ .וכיינמא הניכ וכל לטק
 אלד אנדיאס וליפאו .יוכו םישבי םיבפטב אלו םש (זכ
 ירבדכו הדשב םניאש ןויכ ל*ר) םיפשכל ןנישייח

 ןייעו .רשנה ןיכחחסש ינפמ רוסא (ש״בל ,סרמ ןינטל א״מר
 :׳ל תוא ןמלשה ימעטמ .׳ט קיטס איגמ ׳ה ׳יעס בייס ׳יס

 וניא .׳וכו וב טלוש רואהש רבדב חנקמהש םש (חכ
 (ןרוש רואה רבד לכש ,(ןרוש רואהש רבדב רמוא
 םשב םש ןמלשס ימעטמ .ופרוש רואה הרהמבש רבד אצא

 :ביע ז״ט (ןד ןילוח ארמג
 כ*נ אחיא ׳סגב .׳וכו וב טלוש רואהש רבדנ □ש (טכ
 ימטטס .הז תמחמ תיסרחבו דיסב חנקי אלד

 :סש ןמלשה
 אוה חנק סאו .יוכו וריבח וב חנקש רורצב אלו םש (ל
 ןל תיל רסא דצמ חנקש וא שביש וא ונ ומצט

 * ז*י תוא זי׳ר י׳יקס א־־גמ ,סב
 יסב אל !ימנקס ןיא ,איצומה ס*ס ימלשוריב אתיא (א!?
 אלו בלכה םהב קקולש םימב אלו בלכה ינפב אלו בלכה

 אלו אציו רואל סנכנה רבדב אלו האס ׳מ םהנ ןיאש םימב
 :א*י ׳יטס ע״שה לע םלוע יימ ׳ט חוא ר״א .ץחרמ לש םימב
 הדשב םניא ונלש תואסיכ יחבש וישכטו ,הגהב םש (גיל
 םנ רהזיל שי הדשבש תואסכ יחב לבא .׳וכו
 ינב ןיאש לכ ריעל ךומס וליפא אוה הדשבש כיסבו זיהזנ
 וליפא רהזיל צ״א ומע רחא דומ שי םאו םש ןייצמ םדא
 ןחלשה ימעטמ .רהזיל צ״א הלילב וליפא ריעבו תודשבש כיהב3

 : דיל חוא
 סהש סרמ ילכ ינגיא ונייה .סרמב חנקל וגהנ םש סל
 (ןיעס בייש ׳יס !ייט ,הנכס והב תילו םיקלח

 .שובלכ אלדו -ז־ס חוא ז״ר .א*י תוא איא ג״סרס .ה״ד
 לבא .׳וכו ונ טלוש רואהש רבדב חנקל וגהנ ןבו םש (יל
 שי תיבב םג רשפא וריבמ וב סנקש יכדב

 :א״י קיעס איגמ לע םליט ייח .םש ג״מרפ .הנכש
 הפי ומצט חא חנקל רהזי ׳וכו חנקל יגהנ ןכו םש (הל
 תעבטכ יסב האוצ והשמ וליפא ול שי םא יכ
 דבטדנ וליפאו .םשעיש׳יק .השודקבש רבד םיש רמול יל רוסא
 ךירצ ןכלו ללפתהלו רוזחל ךירצד רשפא ללפתהו רבע םאש

 :*ב יוא ׳ג ללכ א־ייח .דאמ רהזהל
 םיסאב .ןמור אל ותאיצמו שדנב םימב הציחרה רקי^1
 הלולב חליס •ליז ייראה רודיס םשנ ז״ט ק ־ס

 :םס ןמלשה ימעטמ .איי ־יא םש חיא ןב ׳מ ׳וא
 הלגי אלש ׳יס ׳ינו הלילב תועינצב הנפי .ב״י ׳יעס (יל
 הנפי םדא םש ןיא סאו םויבמ רחוי ימצע
 י חיי ק׳ס זיר .ביי ק־עס איגמ ,םיטע ינפב אצ לבא בוחרב
 םלוט ייח .זדנע ,סשל ךליל צ״א תיוז ןרק ול שי ׳יפאו
 איגמ ־ווכ ביי קימס איא ־יפ ןכו .ייקס זיט לט

 : ׳י קיטס זישס ןייעו .ישא ברכ אלו לדניק אברכד
 הכסמכ םויב וסכ הלילב רוסא יסנ ביטמו חרזמ הנהו

 לבא תונפל הז לכו .םש איא .׳ה ינפל הרואכ
 ?יתשהל 0)



 םייח ג אסכה תיב תגהנה תוכלה חרוא
 , ' הלועו ראב

 רפע ךותל ןיתשיש וא הובג םוקמב דומעיש אל םא וילגר לע קותינה תוצוצינ ינפמ דמועמ ןיתשי אל עגי חינרני ע הדנ ע
 אל םא ןיתשיו המאב זוחאי אלש רהזי פ די :(השורח ןרא לש ;וגכ אלא הלוהב הניאש עקרק ׳יס) חוחת ס,נמרצ.סשהד.׳"

 ׳יפא רהזיל תודיסח תדמו ק יושנ אוה כ־אאע הלטבל ערז תבכש איצומש ינפמ הטמלו הרטעמ .תישיא ׳להמ א־כ־
 אלא המאב זוחאל יושנל רתוה אל" זט :םיציבב עייסל רתומ יושנ וניאש ימ וליפא י וט :יושנה ,ן05 היייימק

 :וצקשת לב םושמ רבוע ויבקנ ההשמה" זי :אל ךכחתהל לבא ןיתשהל .הדמארסמ
 י , .וינק ״ם נ־מם ש
 נ י (׳ט סונמ ת

 םייחה ףכ
 סושמ ךכל ךירצ סא םיבר ינסב סויב ׳יסא רסומ ןיסשסל

 חיא ןב ־נ יוא םש ונ״ש ׳יק .סש ז״ר .סש א*נמ .אנכס אכיאד
 ח״א ןב .סש ע •ש ׳יק .ןידדצל קלהסהל ול םי מ״מו ־ח ׳וא םש
 ללכ א־ייח .רהומ סשא ינסב ־ישא םוקמ ול ןיא םאו .סש
 ןיודצל לבא קיניה ינשב אירכל םיקיה אל אההאו ׳א ׳וא ׳ג
 בלל הפי ׳ד ׳וא מ*ור .ס״י ׳וא ז״ר •םש א״גמ .הב ןל היל

 :םש ח־א ןב ׳דו ׳נ ׳וא נ־ח
 ונייהו ׳וכו תוצוצינ ינפמ רמועמ !יסשי אל .ג״י (זל
 היצמ ר ג׳מאו רוטה בר וינב למ זטל איצויש
 חיציצינ בור אכיא המאב זחוא ןיאו דמועשכו חיציצנה ףשסשל

 :יכ ׳וא זיר ,ג״י ק־ס א־מ "ךישפשנ יגס אלו
 ןיהשמ םאו ־וכו הובנ סיקמב דוממיש אל םא <חל
 חוחה רסמ אלי הובג םיקמ וניא ׳יפא בשוימ
 ם״ינ ד״כ ׳וא ג״וש .א״י יוא השירפ .י*ב ,תיציצנל שחימל אכיל

 : םש ז״ר ,רי׳י ׳וא
 י״מ ׳יפא ׳יס יוכו הסאב זוחאי אלש רהזי .די (טל
 אדס .גיי ךד הדנ ,הבמ סילממב אל םא דגנ
 א־׳א ,ויקס ג •םק ׳יס ד*וי כ*ם ,ב*י יוא ר״א ,ודנ קיטס
 ם׳כנ ברה לבא ,ב״כ חוא ז״ר ׳ג הוא ■ג ללכ איייח ,ודנ ׳וא
 םמחמ יניא הנמ הילטמ ןנירמא אלד בתכ ג״י ךד הדנ לט
 םימ ליטהל לבא ירק הקידבכו סמורה תטילבכ רצק ןמזב א־כ
 .שרבה ם״מכ רימחהל שיו ־ם תוא י״כרב כ״כו .ם־ימ .אל

 : ג״מ תוא ןחלשה יממטס
 יושק אוהש ס״מאו ׳יכו הטמלו הרטמהמ אל סא □ןע (מ
 תוא השירפ /•ב הטמלו הרטמהמ זוחאל רתומ
 ברהכ אלו ו ,איכ חוא זר ,ג״י ׳וא ריא ,ד״י חוא הרפ נ״י

 : ׳ו תוא א״סכ
 הטמלו הרטפמד טמשמ ,יושנ אוה כ״א אלא □ש (אט
 .הזב קפתסנש תרפכ אלדו רתומ רוחבל ייפא

 :־ד ׳יס בקעי בש ,ז״ט חוא שרנ
 נ״כ ׳יש עיהאב ש־יב ברה .יושנ אוה כ*א אלא □ש (במ
 כ״כו .רהומ ומע ותשא ן׳אנ ךאר בחכ ■ד קיעס
 ייעאו דוחי ה״דנ ח״י ךד אמוי ׳םות םשנ ׳ז ׳וא עיישיה
 בישח הדנב היהו ולסב חס בישחד רתומ ומע ותשא ןיאד

 ומע ותשא ןיא םאד בתכ דיי ק״מס א״נמה לבא .ילסב חס
 א״י היא ר״מאמ .נ־י ק״עס ז-׳ס כ״כו .רוסא הרנ איהש וא
 אנידסד רקיע ןכד בתכו ־הוינאס םשנ א״י חוא י״כרב כ*כו
 א״מ חוא ןחלשה ימעטמ ואיבהו .יסע ותשא ןיא םא ריסא
 ק׳עס א״גס לע רואמה ןמש ,ב״כ תוא ז״ר ,םש א״ייס כ״כו
 ותשא סא קפתסמש ם״יע ד־עי,׳םותה ירבד בשימש ש״יטו ריי
 התואב ול הייצמ היהתש אקווד ךירצד וא ינסמ ריסנ ומע

 :םש ז*מ ןייעו .ע״צב חינהש ש״יע ןיתשמש העש
 בתכ ז״טסו ,יישנה וליסא רהזיל תודיסח תדמו שש
 תודיסח חרמ אלו רמאק אניד האריה דפסו רישהד

 תעדכ ולעהו וילע וקלמ םינורחאה לבא ,עישסו י*בה ׳יסכ
 ר*מאמ .ייבגהב ןרהא די ׳ה חוא הרורב הכלה ,ל״ז ןירמ
 ׳יס עי׳ש ׳יק .ב״כ חוא ז־ר .ו״ש חוא םולש הונ .א״י תוא

 :׳נ תוא אינק
 אל ךכחתהל לבא יוכו יושנל רתוה אל .ז״ט ׳י^ס (דמ
 חוא ז׳ר "רימחהל שי הטמלו הרטעמ וליפאו
 יושנב לקסל שי תנותכ י״עי .ע׳שה לע םלוע יימ .ג*כ
 ךכחתהל רימחהל שי יונפב לבא הטמלו הרטעמ ךכחתהל
 יונפל וריתה אלד תנותכ י״ע וליפאו הרטעהמ הטמל יליפא
 אלו תוצוצינ םישמ אקוד ןיתשהל קר הטמלו הרטעמ זיחאל
 ימעטמ כיכו ׳א תוא א״א ואיבהו ,ספ בקעי בש ,רחא ןינעב
 וניאש ימל רסוהש המד םייחה תיצרא םשב רדנ תוא ןמלשה

 :ןיתשהל קר רתוה אל הרטעמ הטמל יושנ
 הרבעה ךרד ךמה ראש םע םוקמ וחוא ץוחרל (ידמ
 םוקמ ותוא תציחרב בכעתהל לבא רתומ
 םויה רדס םשג ׳ה ק״עס נ*כ ׳יס ע״הא ט־האב ,ריסא
 בתכו ׳ס חוא א״נק ־יס ע״ש ׳יק לע ןמלשס ידומע ואיבהו
 האור סאד וחירע האור וניאו ןחורשכ ונייה וילע גיהנככ

 :םש ט׳האב ואיבהו ריסא וחורט
 תיצמה רטשב ל־זר בתכ .יוכו ויבקנ הכשמה .זיי ׳י^ס (ימ
 חא יצקשח לא ביתכ שפנכ ןיקש ל־זו ינימש ׳ס
 אל למ רביע ויבקנ ההשמהש ןאכמ ל״זראו םכיתושפנ
 ךותמ לכואה ררבל אוה סליכא ןינע יכ ןבוי סעטהי ,יצקשת
 השענ תלוספהו םירבאב עלבנ ןוזמכ אוהש לכואהו הליספה
 יופיצ תא סחאסטו ביתכו תופילקה ושענ הזמו הטמל החדנו רתומ
 ׳יחב סה יכ ול רמאת אצ הוד ומכ םרזת ׳וכו ךיססכ יליספ
 ויבקנ ההשמה ןכלו ,רועפ ןינעב שימכו רוחאה בקנ לש האיציה
 הרוריב רמעש רויא החוחדלמ איהה הפילקהו רתוסה ההשמש
 ופוג ןקשמש הממ רתוי שממ ושפנ ןקשמ אוה הנס הלסיעו
 וז הנווכ םדאה ןוכיש ךירצ ןכלו והעד ךיכרד לכב עדונו
 ליכע םש רהרהל רוסא יכ םש וסנכס םדוק כ״הנל ותכלב

 :אציו ׳ס ח״א ןב ואינהו
 וצקשח לב םושמ םינטקבו .וצקשת לב םישמ רבוע □ש (זמ
 חואר״א .מ ק*ס ז ■ס "רקע אהי אלש םושמו
 וצקשח לב םושמ םהב ןיא םינטקבש אייו ,ד״כ חוא זיר ,ז״ט
 ח״סמב י״ר ,רקע אסי אלש םנו הנכס סושמ ורסאש אלא

 : ה״מ חיא ןחלשה ימעטמ ,א״י חוא
 גימרפ ,סס ריא ,יצקשח לב םישמ הב !יא החפהב
 לע םלומ ייח ,חנ חוא ח״עש .ג״י חוא ז־שמב
 לע ׳א חוא ןחלשה ידומע ,םש !חלשה ימעטמ ,נ׳" ק״ס ז״ט

 .׳ד ׳יס ע״שס ׳יק
 ג״מרפ ,החדנ תוירבה דובכ ינפמו יוה ןנברד וצקשת לב
 זיר ,עונצ םוקמ אצמיש דע ןוגכ ,חיסמב םש ז״ר ,םש

 :םש ש״המע ,םש
 סושמ םס



 ו םייח ד תירחש םידי תליטנ תוכלה חרוא
 :םיפיעס ג״כ ובו .םידי תליטנ יניד ד

 (וגהנ ןכו ויכרצ השע אצ ׳יפאו רצי רשא םג א״יו הגה) םידי תליטנ לע ךרבד וידי ץחרי א א
 םידי תליטנל ׳ירשכ (ס״ק ׳יס ןמקל) הדועסל םידי תליטנל םילוספה םימ נ (סהרדובא)
 הלפתל

 הלוגה ראב
 גס תוכרב א
 .היארה ג

 םייחה ףכ
 ז״בדב םילשכנ םדא ינב שי .וצקשס לב סושמ □ש (חמ
 קסוע וא דמול אוהו תוררועמה ול אבי םאו
 דוע קסעה רומגיש דע בשומו תוריסמב םק וניא ויניינעב
 הלודג תועש הזו רומזמה וא רהוזה !ןד רומגיש דס וא םממ
 בתכו דואמ רסזהל ךירצ ךכל הריבשב סאבה סוצמ ז״הד
 תרסס ונממ ענומ הזב לקמהד ׳וקמס םשנ ל*ז ל״סחס
 ךירצ ונוקב קבדסל הצורו שסנ לעב איהש ימו הבשחמה
 תאירבל כ־ג ליעומ הזו העש לכב יקנ וסיג אהיש רסזהל

 : יא תוא םש ח״א ןב ,השרח סירב השענו {ןוגה
 ךירצש שיגרה םא הלילב ותעמ לס בכוש ותויהב □ג (טמ
 לשרתי אלו לצעתי אלו םוקל רזאתי ויכרצ תושעל
 ךא אצויכו ךשוח תמחמ ןה םשג תמחמ ןה רוק תמחמ ןס
 א״ד ךליל ול א*א יכ הכלהכ הליענ הלמח תושעל ךירצ
 אוהש רחאמ ךא וידי למ הרוש י״ר דועב חנקל וא {ןשסשלו
 הלמה ויכרצ השעי אלא י־סנפ ךרבל א״א ויבקנל ךירצ התע
 קיספי אלש רהזיל ךירצ ןכלו רצי רשאו י״ענס ךרבי כ*חאו
 ךרביו תינש לומיו כ״סבל סנכיש דמ וידי לענש חפמ םירבדב

 : ־ב תוא םש ח״א ןב ׳ג ׳יעס יו ׳יס ז״רר ע*ש ןייעו
 דע ומצע דימעהל לכויש לכו וצקשח לב סושמ םש (נ

 וצקשת לג םושמ וב ןיא הסרפ ךוליה ריעיש ידכ
 ׳יפאש א״יו ס׳דל סינעקב ןיב םילודגב ןיב הנכס םושמ אלו
 חכ םא הז רועישמ הברה תוחפ ומצע חא דימעהל לוכי וניא
 י״ע קר אלא קיזחמה חכ לע רבוג תויהל ליכי וניא החודכ
 ןיא תלוספה איצושיל ידנ סעמ ומצע חא םדאה קומדיש עויס
 וצקשת לג למ רובסיש ידכ םידיב ויבקנ הסשמ הז ארקנ
 הזו םעמ ע*א קומד־ש אלש עויסל ךירצ המודה חנד ןויכ

 הרבגתנ םא לבא אוה השעת לאו בש אלא וניא החוד וניאש
 איצוהל קיזחמה חכ לע רכינ החודה חכש דמ דאמ ותוואת
 ׳יפא ע״א סדאה|קוחדיש קחודה עויסל ךרסציש יתלבמ תלוספה
 ח״המב ז׳ר ,ויבקנההשמ סא וצקש-ת לב לע רבוע הז ירה עסמ

 :׳ג תוא םש ח־א ןב א״י תוא
 תויהל ךירצ םדא ח׳יתת ־יס םידיסח ׳סב בתכ (אי
 ושדיק םש תא יברק לכו ׳אנש ןוחבכ םינפבמ
 הליכא םדוקו ללפתיש םדוק ךכל תפונש ויברקב היהי אלש
 נ־כהיבל ךליש םדוק ויכרצ םדא השעי ךרבל ךירצ אוהש סיתשו

 :׳א תוא םדיק םש ח״א ןב ואיבהו .לכאיש םדיקו
 ךלוהשכ האיצ וילענמב קבדי אלש ןייעל םדאה ךירצ (בנ
 ךכלו ,וכי ךלס רשאכ ךילגר רומש ׳אנש נ*נסיבל
 ׳יפו ב״כתת •יס םידיסח ׳ם .ךילגר לעמ ךילענ לש ביתכ
 סושמ ׳וכו ךילענ לש ביתכ ךכל ל״ר ביתכ ךכלו םש יאלוזא

 :םהב קבדנה רגד

 אחיא רהוזבד בקעי תעלות יסב בתכ יוכו וידי ןמרי .א ׳ימס (א
 גי׳הנכש .חיב ׳סחימ בייח וידי לסנאלו א״ד תירחש ךלוהה*
 .ח״המב ׳ז תוא ׳א ׳יס ז*ר ׳א תוא ביה יד תוא עיהנה
 כ*כ■ ׳א חוא עייב ,א*מ יימ !ןד צ*ש ׳א חוא ׳א ־יס ייכרב

 רוסאד א־ע בוס {ןד חדנצ י״רהמל תדעו ל״ז ו״מרהמל ח׳עפ
 רשאל לס רהיזב ש״מכ תירחש לש וז הליענ ילב א״ד ךליל
 תודלוח ־ס ח״א ;ג .א״ע ׳ג {ןר שיצמ נ*כו ,ודיב הולא אינה
 חוא ׳א ׳יס ריאה םימו *םש ייכרב ןייע ח״בסש״מו ׳ו ׳וא
 ליח לינה בקעי תעלות ירבד לע רזעילא קשמד םשב ׳ד
 ייכרב בתכ לינע תוגוזו יולג ןינעל ומכ םנמזב אקוד אמשו
 ףטה ישב ל״ז י׳יראה ירבדמ מ׳כו םיארנ וירבד !יאד םש
 סדא לכ רהזי ןכלו ,ב״י ׳וא ןמקל ד״בהו אחיא ז־סזב םגד
 איד ךליל ךרמצי אלש ןפואב ותסמל ךימס ילכה ןיכהל

 :םש ח״א ןב כינו
 ןיאו ול ךומס הליענה ילכ אצמ אלו ותמממ םק □א (ב
 םש י״כרבה בתכ וילא ונאיביש רמא סראל רמול לוכי

 עבראמ תוחפ תוחפ ךליל יגיסנד ישירק ןנברמ היל עימשד
 רשק ־וקב עבצאב הרומב כ״כו תבש יבג ורמאש התואכ תומא
 /זנס סשב ג״ח ל״כז .גיס ח״י {ןד צ*ש ־ד תוא ׳א ׳יס לדיג
 םינש םייח א׳יקבי ׳א חוא א״ח ריבדה חחפ יא חוא ח״ור
 ע״יב ש״מכ אלדו ׳ז תוא םש ח״א ןב כ״נו ,׳ב תוא םלשי
 םימס לא ןורל הוצמ אברדאד ׳ב חוא ׳א ׳יס חישו ־נ חוא
 חיורב סכ ןייעו יונו האמוסה חנ וילמס ריסהל רהסל ידכ
 םייע סהירבד החד סש ריבדה חחפ ברמ ןכו םהירבד החדש
 רופישו תצק בשויו אידמ תוחפ תוחפ ךלוהד ח״ורה סש םייסו
 ׳יפה ןס והימ ,שייע ךלהש המ רועישכ היהי בשויש הבישיה

 גבשיל ךירצ ןיאד עמשמ דומעל קר וריכזה אלש ל״נה
 ול בורקה הליענ לש ילכ לצא ךלהו ותסממ םק □א (נ
 וידי לכ למ פ*ג לופיל יוארה ריעיש ילכב אצמ אלו
 ויתועבצא ירשק דע לוסי סימ סעס אלא קרסה דע וניימד
 כיהוידסידי תליסמ אימוד םידי תליענ ילב א״ד ךלי אלש ידכ
 ףוס דע קר כ״הויב לעונ וניאר נ־עאד םיקסופה ומיכסהד
 לקהל :שי ןכו י׳ענמ ךרבמו ירקמ הליענ ויתועבצא ירשק
 גיס חיי {ןד צ־ש ,ןמל סימהש ןמזב ז״דע םיכרד יכלוהל
 עיש .׳יק כיכו .ב״י חוא ׳א ׳יס ונירה ירקמ /ו חוא חיפש
 זיר ןייעו .ויתועבצא ירשק דע יד קחרה חעשבד ׳נ תוא ׳ג ייס
 קוחרב {ןא ללכ זא םימ ול ןיייצמ ןיא סא אקורד הארנו ,׳ז ׳יא
 ידנו םיקמ קוחרב סימ ול ןייוצמ סא לבא וז הליענ למ ךרבי
 דע !יחסי זא ויתועבצא ירשק דס למנ הליענ ילב א״ד ךלי אלש

 • ״ :ךרביו קרסה דע לומיו סימה םיקמל ךליש
 ןשיל אלש םקה אנש אל ייענ יחלב אידד הז ר1סיא (י
 סעס רקעד ןשילו רוזמל מ״ע םקה אנש אל דוע

 רבעש יסג אקוד י־סנ ילב א״ד ךליל רוסאד א|־ץן :ל״:ז ,וילע הרוש ר״ור הלילה לכו ר״ור םישמ אוה הז
 רבמ אלו תיצחב םקש ימ לבא ןשי איהו תיצח וילס
 ש״מו חיס הלאש םולש ירבד ,רהזיל צ*א הנישב תיצח וילע

 בומהד. א*ס הלאש יילמא בתכ גולידב פ׳יג הליענ צ״אד םש
 :שיע גולידב סיג הליענ ךירצד אוה רשיהו

 תציענ אלא בויח ןיאד ןירה ןמש סיסא ,וידי ןסרי □ש (ה
 עיי (ןד צ־ם ,וינפ סנ ןיחרל היצמ סיס דבלב םידי

 'ארג



 ף= םייחה ד תירחש םידי תליטנ תובלה
 רטשב ביכו <א'י חוא סש ח״א ןב ׳נ חוא ׳פ ׳יס טיש רוציק איט
 ח "טס בחכ ןכו ,וינס ־ן׳מריד ׳א שורד הלילס ישורדנ חונוכה
 ןמריד חינווכה רטשכ סש בוחכד ג׳׳טאו ג״ס תוצח !וקיח רטשב
 ׳ינווכה רטשב ןכו ,וילגר ןתריד בתכ אל ח״טס יסב והיפ ,וילגר סנ
 הטש הסי בתכ םטעסו ,וילגר ןתריד בחכ אל רמשס הכרב ישורדב
 םש יכ םילגרס לטמ םינוציחה תא תומדל חכ ונב ןיא יכ ׳ב חוא
 ביתכ שדקמהו הדובטה תוכזב סינהכה רבל ,התזיחא ףקות אוה
 תציחר ןיבה הזבו םהילגר תאו םהידי תא וינבו ןרהא וצחרו והב
 *ןיס םש ח״א ןב ואיבהו ,ל׳יכט ןגתש איה הלוכי תבשה תוכז יכ ש״ט
 : גדכ ,ד (ןד צ״ש כ״כו ׳ב תוא הלולב חלס כ״כו ־א חוא
 א״או !ה תוינקסט םיויסש יסל .י*נט ךרביו □ש (ו
 הכרב ונקת ךכל (ןניטמה רשבב הלילב וטגנ אלש
 ןתנ א״בשרה לכא .ש״ארה כ־כ ,ללפתיו שיק ארקיש םדוק
 םירקבל םישדח רמאנש השדח הידבכ השטנ חירחשבד םטס
 ןמ ;הככ וז הרובטל הרהט םיכירצו ׳הל תודוהל םיכירצו
 ז״ט ,׳א תוא השירפ י״ב ,איהה .תעב הליטנ ונקית כ״ט רויכה
 תבו אחביש םושמ איה תירחש י״טנד ח״א ספטל >בא ,א׳קס
 חבש ארמגמ איהו סידיס לט הלילב הרישה ר״ר ריבטסל ךלס
 אחימד אזטטסיטט סיאנד ןאמד רהוזה םעטלו ,איט ט״ק (ןד
 ידננע ךרבל ןיא םידיב א״טס קבדתא רטחמ יכו ימשנ ןיחשב
 חוא א״א ג״מרס ׳תיצמה לט קר ךרבל !יא ר״רו הנכס יכ
 םימו אנדס ילכ צ*א ש״ארסלד סימטטה ןמ הנמ אקסנו ׳א
 םא ימנ החנמה תלפתבו ,ןאכ םירישכ הרומשל יישנל םילוספה
 ילכ אקוד ךירצ א״בשרהלו ,י״טנע ךרבמ חיפנומס וידי ויכ
 תלפתבו סדיטסל י״טנב םיכירצה םירבדה לכו ארבג חכו
 םטט ךייש הלילב ריטינהו /"טנע ךרבל ךירצ וניא החנמה
 .םש א״א ,דבל רה־זה ךייש ימשנ ׳ס םויב םיאנו רהוזד אלו ח־א
 עדויו םידי יתבב ןשי םאב מ־סנ דועו ־א תוא ז״שמב ןייעו
 א־בשרהלו ךרבמ ןיא שיארהל .(ןנושמ םוקמב טגנ אלש יאדוב

 : •:סשז״שס ,םש איא ,ךרבמ
 לטינ וניאו הכמ •א ודיב שיש ימ .י״טנע ךרביו □ש (ן
 ב*ח קדצ יחבז (ןיסבש חייש ,י״טנט ךרבי סיפא ־א די א״כ
 כ־כו ש״יט נ*קס שיק ׳יס א־גממ היאר איבהו גיי ־יס

 :ש־יע ,ח ׳־ס א״ח םילטינ בר ס״ושנ ח״ירהמ
 י״טנס רחא דיסד ייסדסנ בתכ ,"יטנ לע ךרביו □ש <ח
 תייע .טיהגהב גיהנכס ואיבהו ,בוגינה דט ןיתמי אלו ךרבי
 ביגנס ןיאד ג״ח םהרבא תכרב כ*כו ׳ה ק־עס ריא •ב תוא
 איגמ ׳י תוא ם״הנהג ג״הנכש ד״בהו ,וז הציחרב בכטמ
 םנמא ,בוגינה םדיק ךרביד ג״ע ׳ג (ןד ש״צמ "סב כ״כי ,ויקש
 הרס ר״רכ ןיא יכ ןירגינ םירהמ םשב בתכ ׳א סוא ר־בחסס
 רע ךרבי אלד הארנ ויפכו ל״ז אוה בשכו בוגינה רסא דט
 ברס לבא ,שייע ייהדס םשב ג־הנכה שיסכ אלדו וידי בגניש
 ליז י״ראה וניבר דיסל ליח בתכ ׳ס תוא םש (וידכ) חיא ׳ב
 ךכל ירמגל ריר הרקענ ןיגוריסב סיג התכלהכ י״טנה רמא
 ובחכד ל״ז םינורחאכ אלדו בוגינה םדיק (ןכית ךרבל ךירצ
 רחא ךרבל ל׳ס ךכלו בוגינה רחא דע אלא תרקענ הניאד
 ליכע בוגינה םדוק ךדבל ש־שרה ונינר ישנ שריסמ ןכו בוגינה
 ידכ תיעיבר םעפ ךופשל םיגהונ סשטמ ישנאש יתטמשו
 ןכו ט״כל דיע אששח אכילו םכל וכלי םינושארה םימהש

 :ב״י תוא ןמקל דוע ;ייעו ,גוהנל יואר
 סידיה בגני רומאה יסל ליזו יב חוא רינחמכ בתכ ךן^
 ני׳זסלו זינה םינברס כיכ םינפה לומי כ״מאו הלמה
 וידי ןמרו כ־היבל ךלהו וינפ ןמר אל סא וידי בגינ םא םגר

 אדמ אחירד רהוזב שימ יסל םינפה לומי כ*מאו סבנניש ךירצ
 ןיונ תוא ליכזו א״ע י״ח (ןד ציש ואיבהו ל״כט כ״היבב חיא
 םהינפ םיצחורו דיס ךיפשל ןיגהונ שי ימנ אהבו ׳ו חוא עיינו

 :בוגינה םדיק
 םהרדוגא ר׳רה כיכ .׳וכו רצי רשא םג א״יו הינהב 0ש (ט
 מ*דב ליז ס״רומו וילט המתו י״בב ליז ןרמ ואיבה
 ׳יסה (ןיס .רשירדו ח״בו שובלה ןכו וירבד בשייל בתכ ׳ג תוא
 יתאצמ ינאו ל״זי בתכ יא תוא רמאמה לבא ׳ב קיעס א״גמו
 ׳וכו הנפנ םא רצי רשאו אידהב בתכש ׳א ביתנ גיח ו״ירל
 י־א ךרבי אל הנפנ אלש לכד ליז ןירמ ירבדכ ראיבמ הזו
 ירבדכ קספ האורה ׳פ ג״שבו ל״זו בתכ ׳ב תוא תיועה םג ,ל״כע
 תוכרב חייס לכ ל״זו ׳ווכס ׳סב כ״כו ,ליכע הארנ ןכו ל״ז ןרס
 םדאכ בייח םלוכ הרותה סכרב (ןיס. דע י״טנט ןמ שיש
 סה סלוכשיסל ההנ אוה בייחתנ אלשפ״עא 'םוי לכב הכרבלוסרדסל
 י־טנט הכרבמ |יח ׳וכו םינוילע תורוא לא םיאלפנ םיזמר
 ךרבל ןיא םהב בייחתנ אל םא ולא תוכרב יבש י״א תכרבו
 כ״כו ,איפ תוכרבה רטשב ח׳־עפ -םב כ־כו ל״כע םהילע
 לכ״ז •י״מ (ןדו ה״מ (ןד צ״ש ,א״ע ז״פ (ןד ש״הנ ׳סב ש״שרה
 ל״זו ׳ג תוא ׳ו ׳יסב י״כרבס כ״כי ׳ש תוא תיכרבו לה א״ח
 ךרבל אלש הימעדו ל״ז י׳ראה ׳־סכ ןניטקנ אניד ןינעל
 א״ח בלל הפי ׳רהל סג ןייעו ליכע ויכרצ השע אל םא רקבב
 םינורחאהו םינושארהמ הסכ םשב איבהל ךיראהש ׳ד אוא

 :ש״וטי ךרבל ןיאד ןכ ל״סד
 (םיק ׳יס !סקל ה־גה)הדיעשל י״טנל םילוספה םימ םש (י
 ׳וכו רמואש ימ שי יהימ הלפתל י״טנל םירשכ
 ונתשנש סימ אקודד א״מר תנווכ ל״זו ג״קס א״גמה גתכ
 ילכ לבא ס״ק ׳יסב םירכזומה הכאלמ םהב השענ וא ססיארמ
 אוה ןכ)ל׳כט ׳ז ׳יעםב ש״מכ ךרבמו בכעמ וניא ארבנ חכו
 עיישיה לבא (שיבלהו םירפא ד־הו ג״קס ט״אהבס תהגה יסל
 רבד איצמה ןיאמ טדי אלש בתכו א״גמה לע המח ׳ב ק*ם
 ש״וטי ךרבי אלש בתכש השירד ׳סב אצמ בושי ,ךרביש הז
 ילכא דיסקד ןאמד בתכו א־גסה ירבד החד ביקס רימאמה סג -
 דיסק אל אהב דיסק אלד ןאסו םילוספה םימא דיפק ארבג חכו
 ןכו י״בב ואבוהש םיקסופה ירבו תועמשמ אוה ןכו אהב
 יל עמשמ ךכו ׳וכו מידג ליז םירומ רבידמ א־רהנ עמשמ
 וליפא ליבסד ל׳קד סושמ רקיע ןכו ליכט ל׳ז• שובלכ ירבדמ
 תוכלהב א״ח ל״כז ש״מכ בורה דגנכ וליפאו ליז ןרמ דגנכ

 :׳ס תוא גיחו ׳ס תוא תוכרב
 ןויכ ייטנל סילוסס םהב חנקל כ׳סבל הוסינכהש □ימ (אי
 סיהבה ואיבהו סיק ׳יסב חיבה ש״מכו סה סיסואסר
 יישנל םילוספ בלכ וא ריזח םהמ ותשש םימד ח״קס םש
 קלחויקס םש ריסאמ ברהד גיעאו היחשמ םיסאמנד םעסמ
 ברה קספ קו .תוכרב קפסל שומל שי סימ שי׳יע ח״בה לע
 סוסינכסש םימד ג׳י תיא םישודק ירמא ׳ס ח״א ןב

 :ידכנל םילוספ כיסיבל
 ןונה טיפ גיח ל״כזס בתכ כ״הג לש םידי תליטנ ןינבלו
 םיכפוש כיהבמ םיאצוישכ אמלטד ישניאד אבורל אניזח י
 םע םהידי םילטונ םניאו כיהבל סמע וכילוהש ילכבש םימה
 הוא וייק •יס גימ קדצ יחבז ׳סב ג״הבר כ״כו םימה םתוא
 דימת םיחנומש םידחוימ םילכ ונל שי ןדידב קאי ליזו ח״מ
 םדא לכל ;כ תושעל ןיכנ ןכו םידיל םהמ !ילטונ ןיאו כ״הבב
 םהידי םילטונ ןיאד ןיגכי לא תיב ידיסח סינהונ ןכו .ליכע
 ריתהל שי קחדה תעשב והימ כ״הינל םוסינכהש סימה ןמ
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 :םידי תליטנ לע ךרבמ ןיאש ןויכ םש ל״כזה ש״מכ
 תוימתסמ .והילע ךרבמ אלד רמואש ימ שי וסימ 0ש (אי
 הליטנ לט אל ללכ םהילע ךרבי אלש עמשמ הז ןושל
 י״טנע ךרבמ וניאד בסכ שובלה לבא םידי הייקנ לע אלו םידי
 היקס איגסהו ,השירדה בחכ ןכו םידי תויקנ לע ךרבמ לבא
 הצור אלש ןאכ יריימד רשפא ךרבמ אלד ןירמ בחכד אה בתכ
 א״ע דיע ךד קידצ ירפ רפסב םנמא .ל״בעהתע ללפתהל
 אלא וז הנקתנ אלד ךרבל לוכי וניא םידי תויקנ לעו לדו בתכ
 לבא יקנמד ידימב וידי חנקמ אלא םימב ןחור וניאשכ
 םילוספה םימד ׳א ךימסב שדנ ז״יפלו ,הכייש אל םיסב ץחורשכ
 ׳יפ והיילע ךרבמ אלד אלא חירחשד י״טנל םירישכ ידננל

 רמול וירחא אינמה ךשמנו שובלה בחכדכ אלד ללכ ךרבמ אלד
 הכרבד אתילו דימ ללפתהל הצור סא םידי תויקנ לע ךרבמד

 עקס רימאמה כ״כו ליכע םיסב ץחור אוהשכ אכייש אל וז
 :ל״גסד רקיע ןכו .ביקס סולש הונ ברה כ״כו .ךרואב שרעי
 בתכ .יוכו ס״ג םימ םהילע תורעל קדקדי ׳נ ׳י^0 (בי
 תליטנ רדס לדו תונווכה רעשב לד י׳ראה וניבר
 ודיב סימ לש ילכה לומי הלחהב סנה תירחש לש םידי
 ודיל תילאמשה ודימ סימ ךפוש היסאו תילאמשה ודינונהונו תינמיה
 ירה תילאמשה ודיל תינמיה ודימ םימ ךופשי כ״חאו תינמיה
 לכ ץוחרתש ןפואב יגו ־ב םעפ הזה רדסכ רזיחו ׳א םעפ
 וז דיב איפ אלא די לכ סיג דחי סצחרח אלו פ*ג דיו די
 האמוטה חור ןכ ידי לע יכ ןיגוריסג ׳בס דיב תרחא םטפו
 דע תצפוקו חגלודו חדפקמו איה ךלמ חב אחביש ארקנה
 אצמנ ןכו .תקתענ הניא ואל םאו םשמ ירמגל חקתענש
 יסבו גיס םש ח״טס ׳סב כ״כו .ל״כע די תביתכב רהוזב
 ׳ו חוא יימנ יניד טייב .בייט ךר ח״וע יסבו ־ג ךד שיצמ
 ג״סנכה וירבד ואיבה י״הדסהכ אלדו יא חוא םש ח״א ןב
 סיג הרעיו רהוזה םשב בתכש םינורחא ראשו ט״סגהב
 הלחת ךופשי ריסחהל הצורש ימ והימ .ש״יעי יוכו םיפוצר
 ןיגוריסב דיו די לכ לט פ״ב דינכ ךיפשי בושו םיפיצר ס״ג
 םייחה תיצרא ברהו ליסחה היכו ןינ תוא א״ח לינזה שדמו
 םא ביט רתויו ׳ז חוא איחב (וירנ) בלל הפי ברה ןאיבה
 ורודיסב ץיבעיה ש״מכו ןינוריסנ סיג דיעי םיפיצר ס״ג ךופשי

 לד ך״מרהיס וחתפל םיכסהו ריבדה חתפהו םימש ידומע
 הפי ׳ה םיכסה ןכו ביכ חוא ךיס סייס סייסכ ךכ ׳סב
 לד ייראה ירבדכ אוה רקיעה םנמא .ש״יעי םש בלל
 הכלהו האמוטה הרקענ די לכ לע גולידב פיג הריעש ןויכד
 ש״וטי ׳ח תוא ל״שמכ בוגינה םדוק כ־ג ךרבל ול רהוסו הל
 ׳יסגמ איה האסטהש יפל האמוטה ךילומ םימהש םעטהו

 לד ייראה ירברב ראובמכ חושק תורובג םהש םיניציחה
 .תורובגה ולטביו םירסחה ואובי כ־עו עודיכ םידסח םה םימהו
 דימ ילכה חא תינמיה די לבקת אלש ןיקדקדמ שי (גי
 רמא תילאמשה די אלא םטפ םושב תילאמשה
 והחקח תינמיה זאו ץראב ילכה חא חינת תינמיה לע ךיסשחש
 איה םעפ לכב תינמיה לבא תילאמשה לע ךופשתו ץראה ןמ

 הענכה תוארהל הילט וב ךוסשתש ידכ תילאמשל ילכס תא ןתח
 .ושמשל ודבע לע רזוגה ןודאכ איהש תינמיס דגנכ תילאמשל

 :םש חיא ןב
 ,עורזה קרס דע ךכהו תועבצאה לכ לוטיל ךירצ (יי
 .נ־ע חיי ךד חייט .גיס תוכרב רעש ח״עס
 ירשק דע ביטבו כיסויב ליעומד אהו יב ׳וא םש חיא ;ב
 הניא כ־סויג ביט ז״י ךד תייעב חמצ י״רהמ בתנ תועבצא
 לכ יכ הזכ טטומ רבד לע תדפקמ הניא ביט םויבו תטלוש

 : *זנה תואב ח״א ןב ואיבהו .וניתונוטב הלש םויה
 הז סידיה ךשסשל ךירצ ןיגוריסב ס״ג הליטנה רחא (יט
 חיעסב ליז ייראה וניבר ירבדב שרופמכו הזב
 הארנ וירבד חוימחסס יכ גיטאו .א״ט ט״י ךד חרע .םש
 לד שישרה וניברל וניצמ הנה דבלב א״ס ךושסשב יגסד
 ןכלו סיגה ןס םעפ לכב תונווכ רדסו סיג ךושפש ךירצסד
 ןייטו ׳ג תוא סש חיא ןב .סיג ךושפש תושעל רהזיל ךירצ
 רהזי ךושסשה חעבד סש ח״א ןב בתכו •א״ע ׳ס ךד ש״הנ
 תנווכו .םיסוסכ ויהי אלו הלטמ דצל תופוקז תועבצאכ ויהיש

 : •ב ׳וא ב״סק ׳יס ןמקל ןייע ךושסשסו הליטנה
 הטמל םיסוסכ ךיתועבצא חינת אל ךישסשה רחא (ןט
 הלטמל ךיתועבצאו ךדי ךיקזה דימו ךכיח אלא
 יכ םינפה דגנכ דע סהיבגת תוחפלו םארה דע סהיבגחו
 רשאכ דיסו ךכיח י״טנע ךרבתו שארה ללכמ סס םג םינפה
 דנכ הלטנל ךדי תהבגה היהת אלש ידנ ךרי ךיקזתו סירת
 תוהובג ךרי הנייהתו אינקירב וידי היבגהל רוסאש קיה זב
 םידי תליטנ לע םיכרבמ ךכלד הכרבה םייסמש דע תופוקזו
 לט םיכרבמ ןיאו םאשניו םלטניו ומכ חיאשנחה ןושל איהש
 סינכתש םארה דגנכ ךידי ־נ היבגחשכ רהזיתו םידי תציחר
 ור בוק זיטלב םיארקנה תועורזה יליצא םהש תועורזכ ירשק
 התיב םהירוחא לכו דיסכ ךוגה ;מ םינפל סכט יברע ןושלבו
 הצורש יסכ הכרבה תעב םיריס תוסכ ׳ב טושפל ךירצ םג
 סכב הרהסה תלבק לע זומרל אוהו רבד הזיא םהנ לבקל
 : ׳ר חוא םש חיא ןב .חיועו ׳ווכה ישב לד וניבר ש״מכו
 הלעמל וידי היבגמ ןיאש ימר ד־ע •ג ךד ש״צמ 07131
 שיע ׳וכי ייטננ לזלזמה לכ ללכב אוה הליטנה רחא
 ההבגה תטשבר סירי תליטנ תוכלהב ׳ד תוא טייב ׳יסב ש״מו
 ׳ב חוא ׳ס ׳יס ח״ורס בתכ ־וכו שדיק םכידי ואש קיספ רמאי

 :םייע רורב אוהו הרותס תכרב ןיידע ךריב אלד ןויכ םרמואל ןיאד
 לטנ אלש רחא לש וידיב עגנ כיחאו וידי לטנש י0 (זי
 ׳ו חוא םש ח־ור .ב״פ לוטילו רוזחל ךירצ וידי

 :סיס ׳יס םייח בל םשב ב״י חוא םש מ־א ןב כ*כו
 ׳וכו סטיחל אלו הפל יינ םדוק ודיב עגי אל ׳ג (חי
 םדוק הטיגנד אריסק ךהר לינו לדו קיזמה בתכ
 םירבא תוימינפב עגיל אלש אקוד ונייה םינימלו הפל י״טנ
 וימ ׳יס השירפ ברהמ הארנ ןכו ליכמ ב״לל ץוחבמ לבא וללס
 ׳ג חוא ןאכ ריבחמנ לד אידיחה ןכא םש ריא הרו ׳ס חוא
 והנינ ידדהכ ץיממו חינמד יאדוד םירוזחמ םהירבד ןיאש בחב

 ןכסי ח>



 םייח ד תיחחש םידי תליטנ תוכלה חרוא
 ;רכשה דיספמ ר״ה שומשמש רבש תיגיגב עגי אל ח ה :הרובחל קיזמ דיה שומשמש הזקה םוקמב הלוגה ראב
 םירבדה לכב תירחש םידי תליטנב דיפקהל בוט יז :הלפתל םידי תליטנל תיעיבר ךירצ ןיא= ו י־מ חטדל״נ ח
 םילסופה םירבדה ראשו ארבג סכ אלו ילכ אל גכממ וניא והיה הגה :הדועסל םידי תליטנב םיבכעמה ן£!^הם£נ,4*ק *

 •לא ׳פ שיר יכדרמ) הדועסה הליטנב רססי אייירי
 7 בשיו חשרס רהוזה

 שיא ורמאיו ןיוססג
 ׳הוזב םש כ ויחא לא

 ףכ
 ע״מרהל חוכרבר יהלש אטוז יספלאבו ק־הוזב טמשמ ןכשו
 םיכסה ןכו שייע ו״מ "ס ח־רפהו םש ט״דטמ ברהמו ונאשמ
 ־•ם ס״עשו ארנ ח״יד ל״ש כ*כו ׳נ סוא ודנ ׳יס ר״מאת

 :'זנס םשב ־ג תוא ו״מ
 ידי לע ךכסי הנישה ךוחב ל״זנה לכב ךיכיס ול אב 0אן
 םאו י״טנ סלוק םייריחנ קבא ףאשי אל סנו ,רגב
 הנישב לבא קבאה ףאשי כ״סאו וידי לוטיו םיקי דאמ הוואתה
 לכב רהזהל צ*א הליל היצח רחא לש הניש וא םויה לש
 : ו״ט חוא םש מיא ןב .פ״ג לוטיד ונבחכד ג״עא לדנה

 די בוחכ סיכ ףד םש ארמגב ׳וכו ססוחל אלו םש <טי
 י*שר ׳יסו שופיליפ הלעמ די תשרחמ די אמסמ
 הפל די תשרחמ ןזואל די י*טנ םדיק אמסמ ןימל די לד
 בתכו ליכע הסכו םטוחה חיר סוסילוס הלעמ םטוחל וא
 חשרחמו אמסמ ריייהש ש״מו לדו ׳ג ק־טס הלולב תלוסב
 ל״רו הרוחב אוס ןינעה ןיעה שוחב ןכ וניאש ס״עא יוכו
 הרוחב שרח וא אמיס םויה ותואב השענ הלאמ חחאב עגונכ
 ש*מכ עמשיש המ ןיבי אלו הרוחב האריש המ ןיבי אל יכ
 הדיבעה רטש ןייעו חלשא יכאלמכ שרחו ידבע איכ רופ ימ

 : ל״כע ג״ט טימ ףד ב״י קרס
 דאמ רהזיל ךירצ ןכו .׳יכו י״טנ םדוק טני אל םש (כ
 אלש הקשמ וא לכאמ םושב ידככ םדיק עגיל אלש
 ןוקית בור יכ. רתויב ז*ע םישנה ריהזהל ךירצו ,םאמטל
 ־ז ק״עם זישמ ׳ב יוא חיהמנ ז־ר .םדי לט אוה םילכאמה
 היהו 'ז חוא םש ןחלשכ ידומעבו ׳ה חוא ־ב ־יס ע״ש ׳יק
 דבעידבו ׳ח חוא ליעל ןייע רהזיל ךירצ ס״כהב לש י״טנ םדיק
 ׳נ חוא ׳ב ללכ א״ייח רתימ ןיקשמ וא םילכואב עגנ םא
 ם״יבלמה ריסל •םש !חלשה ידומע .ימצע לע רימחי שיריו
 .ס־ג וניחריש ינהמ םידי תליטנ םדיק יב ופגנש לכאמה

 : םש שיהמע
 הרטעמ ןוגכ המאל עגי אל ןכו .יוכו םינזאל אצו םש (אכ
 םינכומה תיגיגבש םימל אלו גוד ךריצל יא הטמלו
 תעשב דאמ רהזי ןכו וידיב םאמטי אלש ותיב ינב לכל יישנל
 : םש ז״ר .םאמטיו ילכס ךיח םיסב עגי אצש ילכה ןס י״טנ
 םינטקה ירי קחרנ רהזיל יוארד םש זי׳שמה 31"□ (בב
 םלועהו ארוסיאמ אחנכס ארימח ינ רקנ לכב
 ל״ז א״ריחה כ״כו ליכט המל עדוי יניאו הזב םירהזנ ןיא
 םינטקה םינבה ידי ץיחרל ריהזיו גדו ׳ס חוא ׳נ ׳יש ברסב

 וימ לכב א״טשה הדשחו ועגי רשא לכ ואמטי• אלו יוארכ
 חעיגנב לקסל ונהנד םעטה בחכ םש ז״רד ע׳ישבו ל״;ע
 שפנ תסינכ רקיעו רמנש יסל ךיניחנ ועינה אלש םינטקה
 הבקנל ב״יו רכזל ׳א סייו םינש גיינ אוה םראב השורקה
 תלחתי סישניע ינב ושענו ת״המ חוצסב זא ובייחחנ קלז
 ובייחש חיצמלו הרוחל ךוניחב איה השורקה וז ששנ חסינכ
 ןטק תעיננמ רהזנה קלו הלימ תיצמב םנ ךנחל םימכח
 םש חיא ןב בתכו ליכע ול רמאי םודק ךליאו הלימה םויס

 תירחש םידי תליטנ נ ח :ה״צק ׳יס א״בשר תבושת םירבד
 ןיא

 םייחה
 םינטקל הגוש הלוגס אוה הז גהלמד ליסחה סשב דיוי תוא

 ; שדקה ינודינ ויהיו הרהטב ולדגיש ידכ
 וז האמוט חור יכ שוחל !יא סרכעה חטיננל לבא (גכ
 םדיק לש ילכב אלא תורשל הוואתמ הניא
 םהשכ לארשי חיסוג םהש םשמ הקלתסנש השודק םוקמב
 האמוטה חור זאו םסיגס חקלהסמ השודקה סחמשני םינשי
 חור חקלחסמ ףיגל הרזוח המשנהשכו םסיג לע הרוש

 כ״כו .םש ז־ר .דבלב םידיה לט תראשנו ףינה לכמ האמיסה
 : םש םיהמע .םש ז־שמה

 עגי אלש בוחכ ייהדסבו ל״זו א״קס א״גסה 31"□ (יכ
 ןייע ןכ עסשמ אל ׳סגנו ליטיש דע וישובלמב
 אוה ןכו רחשה תוכרב רדס םירדוסמ םשד ל״ר) וימ ׳יס
 לעינשכ ׳וכו םימורע שיבלמ ךרבמ שבולשנ בוחרו םישב
 לוטישכ ׳וכו עבוכ םישמשכ ׳וכו רגיחשכ יוכו ךרבמ וילטנמ
 לכ תשיבל רחא ףיסב רדוסמ י־םנד ירה יוכו ךרבי וידי
 חירמש ךקולח לושיח לא איג ףר תוכרבבו (ש״החמ ,וידגב
 הז ןידד יכש ׳ח ׳יס שיר שיבלב ימנ ןייעו ל״כט שבלתו
 וימ ׳יסב ןרמ ירבדמו אוה םינורחא חרמוח י״הדס לש
 ש״יע ייהדסכ ל״ס אלד ראובמ הכלהל יסגכ ירבד איבהש
 עגיל רתומ דומלתה ןידמש ס״עא בתכ ׳ז חוא יא ׳יס ז״רהו
 עגיל אלש דאמ וריהזה רהוזה ימכח מ־מ י־טנ םדיק ויביבלמב
 .רהוזה ירבדכ ומצעל רימחי ש״רי לכו י״טנ םדוק וישובלמב
 ללכ וישובלמב עגי אל א״ע ב״וט ףד ת״ועו םש ח״עס היכו
 רשא םדא ינב שי ׳ו חוא םש חיא ןב בחכו .י״טנ םדוק
 סחסמ לע םרוטב םכילגרב חואליפנא םישבול רוקה ןמזב
 :ז־ע םריהזהל ךירצו םישיע הפיאלו י*טנ חישמל ומיקיש םדיק
 .י״ב .עגי אל לטנ ׳יפאו ׳יכו תיגיגב עגי אל .כ ׳ין?ם (ידכ

 :׳ה חוא רימאמ ׳ייעו ׳ח תוא גרש
 .יקנסד ידימ לכמ ערג אלד •יוכו תיעיבר צ״א ׳ו '^?0 וכ
 אלד ןאכ םג ליי ׳א יעסב סיארה חעדל והימו
 םיסהד ג״ט ׳ד ףד ש״צמ כ״כו יז חוא א״רנה ירואיב .ךרבמ
 ב״ע ו״ט ףר ש״הנב ל״ז ש״שרה כ*כו .ש־יע תיעיבר ויהיש ךירצ
 כ*טו ׳כ ־וא ׳ה ייש ח״ורה כ־כו .ש״ועי ריסב םעט ;חנו ס״דנה
 .חוכרבקפסב סנכי אלש ידכ תיעיב־מ תוחפ ךופשל אלש רהזיל ךירצ

 בכעמ וניא והימ .הייגה *׳יכו דיפקהל ביט יז ׳יזןס (זכ
 יעבר ןאמל אי׳נשרס ׳ישתס עמשמ קרסה בתכ .׳וכו
 ייטנב םיבכעמה םירבדה לכי יעבק אילעמ הליטנ חירחשב ידכנ
 רגל הב םילסופ םילושפ םימו ארבג חכו ילכ ןיגכ הדיעשד
 םשרנש המו עיש תהגהב ש״מכאלדו יוכו בכעמ וניאר בוגינמ
 הארנ דיטלו םייסו רכו אתיל אב־םרס ׳סס םיקמה הארמה
 ליזמ יקודקד לכב הנוגה הליטנה ןיאשכ הלטבל הכרב ששח שי
 םולכ אלו השע אל סחנקחכ האשט אל םאש י״טנכ השעמב
 .•ב תוא ריסאמו דיוי חוא ליעל שי׳ס ןייעו ל״כע הילט ךרבל ןיאו
♦ 

 עקרק גיס םילטונ ןיא תירחש סידי הליטנ ;ח ׳יזלס (חכ



 ח םייח דתירזוש סיר'תליטנ תוכלה חרוא
 םהמ תונהיל רוסא ת^רחש םידי תליטנ םימ ל ט : ילכ ךותל אלא עקרק יבג לע ןילטונ ןיא
 דיל ונתוגו ונימי דיב םימ לש ילכ לטונ מ י :םדא ינב םש םירבועש םוקמב אלו תיבב םכפשי אלו
 :תירחש וידי לטנ אלש יממ לוטי אל ג אי : הליחת ונימי לע םימ קיריש ידכ ולאמש

 םא

 הלוגה ראב
 .רהוזב םש ל

 לע ןקמ ׳ס סש מ
 תא ףסי'לכיו קוסס

 השרפב סשנ .ויחא

 םייחה ףכ
 םיקסועכ סג רהוזס םשב וניבר הז בסנש פיעא .ילכ ךיחל אלא
 הרושה האמיט ןיריבעמש םה םיאמט םימד ;ויכד הזב ודימ
 הסירד םיקמב אלש םכילשהלו םלבקל ילכ ךירצ םידיב הלילב

 :א״י סוא גרש .לגרה
 ׳יס !ייע .רוסא ןימסק ליט לבא ילכ ךיחל אלא □ש (טכ
 שיסחסב וירבד ׳יסו ־ז ק״ס א״גמ ׳ב ׳יטס א״סק
 םילטינ ןיאש ךא םינורחא םימר ׳ב ׳יטס א*סק ׳יס ןייע ל*זו
 מ״מ ןסילט הרוש הטר חורד עקרק יבג לס
 אוה י״טנה םעטד אמטט ונייה ססה ,רסומ ןימסק יבג לט
 רצמ םימה כ״א י״נב שייט א׳־מ יא סימורס חלמ םושמ
 אלא ןהילט הריש הער חור ןיא ןיידע י״סנה ידי לט םמצע
 רבד שיש ןויכו ןהילע הרוש הער חור זא ץראל ססיגהב
 ש״מכ ןהילע סורשל רירל סושר ןיא ץראל םימה ןיב קיסעמ
 לע הרוש ר״רד ןאכ כ־אשמ ןימסק ג־ע ירש ןכל ןמקל איגמ
 ר״רס הרושו סידיה ןמ רירה ריבעמ י״טנה ידי לעו םידיה
 קסעה שיש יהנ ןימסק ג״ע ילהמ יאמ כ*או הציחרה ימ לע
 ךירצ ןכלו הער חור םהילע הרוש רבכ אה עקרקל םניב
 ע״המו םירבוע םישלא ןיאש םוקמב ןכסשלו סכוסל לוטיל ילכ
 חוסשכמל סימה ןמוא ןחיל ןיאש רהוזה םשב ייברה גחכ
 ןמיל ןיא סיסה ןמוא לאושה םדא לבל וליפאד בסכ ח״בהו
 ,ז־קס א״אב נ־מרפו ש״בל ביכו ל״כע ךישיכל והעד יאדוד
 ןיאד םושמ ואל ילכ ךוסל לועיש ןניעבד אה הזמ עפשמ
 אוה אדיפקה רקיעד אלא ןוסחסה ילכ אלב סקלססמ רירה
 !יאש יס כ־א םהנ וקיזיו םדא יני םהילע ורבעי אלש ידכ
 םש םירבוע ןיאש םוקמב לוסיל רסומ וכוסל לועיש ילכ ול
 עמשמ ןכו הכוסל םיעלבנ םימהש אמיג ךיהצ וא םדא ינב
 לוטיל רוסא ןכלו ליזו בסכש ׳א סוא ינ ללכ איייחנ איוהב
 אה עמשמ ,צ*כע םיכלוה םדא ינבש םוקמב עקרקה לע
 הלחתכל ז.״מו ,ליעיל רהוס סרא ינב םש םיכלוה ןיאש םוקמב
 ל״זו י״בה איבהש רהוזכ םעט ינפס ילכ ךוסל אלא ליטי אל
 אליעל ינכ דסו אהמל ילכ דס יעב ךכ אשדקסאל יעב ךיהו
 .ליכע אבאסמ אדו אשידק אד רכו רורא אדו ךורב אר רכו
 אלש ידכ וחשמל ךימס ואיבהלו ולטלסל לכויש ינפמ א*ס דימו

 : םידי סליסנ ילב סימא ׳ד ךליל ךרטצי
 רובש ןוחחהה ילכ היהיש בוטו .ילכ ךוסל אלא םש (ל
 חיי ךד צ־ש ,סש א*גמ .סיהגהב ג״הנכ ,סואמו

 : ׳ח חוא זר ,ב־ט
 חינהיל רישא .יכו חירחש לש י*טנ לש םימ .׳ט (אל
 ןס סיליגנרסל וא וחמהבל ןחי אל םג םהמ
 םייחכ ךכ ב*ש ד״פק ךד בשיו ׳ס ק״הוז .וללה סימכ

 :׳ז ׳יא ׳מ ׳יס
 ק״סוז .סיבב םנילי אל ןכו .סיבב םכפשי אלו םש (בל
 סימעפלד רהזיל ךירצ םג יט סוא זר .םש
 ינב יוביר סמחמ ויסודנ לע סוחל םילטונש ילכס אלמחמ
 עקרקכ לע ונממ ךפשיש חרכומ דוע ונ םילטונשכ זאו סיבה
 עקרקכ לש ךיפשי זא עקרקב ייטנס יס וכפשנש ןמדזנ סאו

 .םש ךפשנש ידננה יס לטבל ירכ הברה םירוהש םימ איהה
 ; ׳ח זרוא םש היא ןב

 וא םכפשי אלא םדגנכ סורקלו ךרבל רוסא י״טנה ימ (גל
 ¬ב ׳יס ברמ ורפסב כ*כו .ד חוא ידרג .םסכי
 ליכז .ד־ע םש צ״ש כ־כו יס חוא •יא ־יס לדוג רשקו זינ שוא
 ׳מ חוא םש חיא ןב כ־כו ׳זנה םשב ׳מ חוא ח*סש ,ןונ חוא
 רועיש םירוהט סימ ייטנה ימ לש ילכ ךוסל ךילשה סאו

 .ללכ שוחימ תיב היב הילו םדגנכ סורקל רסומ יאדו חיעיבר
 ונייה סימ חיעיבר סלססב ינסר אה הארנו .ז״ט 'יס ח״ור

 חויעיבר ינש יעב םדא ינב ינשל לבא דחא םדא הליטנל
 זיס ׳יס ןייע .םילגר יס וסכ םלועל ןכו השלש שלש לשלו

 :׳נ ׳יעס
 "סנב ה*הו .׳וכו ונימי דיב ׳י"*׳ ילכ לטונ .דוי ׳יו^ס (יל
 ב״כק ךד חור שרדמב ח״זנ ראובמכ הדועסל
 ׳ב חוא ג*ח ־ילל העי ,ש״עי .יוכו האחילח ב״ע גיכקדו ד״ע
 :׳ד חוא יניסש ׳ס ח״א ןב .ח״נק ׳יס שיר שיסחמ כ*כו
 ימנ רסיאד ארגססס .׳וכו;ונימי דיב ז>% לטונ םש (הל
 אמלעד לאמשו ןימי רחנד •ןכ חישעל ךירצ יאדו
 ידומע כ״נו ׳א חוא ח״נק ׳יס א״א .הידיד רחב אל ןנילזא

 :יב חוא ׳ב ׳יס ע״שה ׳יק לע ןחלשה
 וידי לע הרטמ רחא םאר סיכש ךד א״מר בחב (יל
 אוהש ןימיד םעטו .כ*ע ןימיל ןימימ םרעי

 :׳כ חוא ר״א •םימחר
 וידי לע ול ךופשי אלש ׳יפ ׳יכו ליטי אל .א*י ׳י^ם (ןל
 םשב י״בב מ״כו רחומ סיס ול איבהל לבא
 ח״קס אזס .אמטה למ רוהטה הזהו םישמ םעססש רהוזה

 | .איי ׳וא ז׳ר .־ד חוא הלולב חלוס כ*כו ___
 הידי הלענש םגה הידוהי ׳יפא חתרשממ וידי ליטי אל (חל
 אוהו אלכש אלש ןמז לכ הדנ איהש ינפס הלחח
 תיא ׳נ ־•'ס ב״ומ .הדנמ וידי ליוכי אל כ״ט וידי רהטל הציר
 רהזיל שי ןכו •ג חוא ׳א ׳יס לודג רשק ורפסב כ*כו .א־ס
 ׳יס ב״חו ח״ס ׳,ס איח םייח בל ,ס״וכעה ןמ וידי לוטי אלש
 ימ ירשאו ,ר חוא ׳ה ׳יש ח׳ור ורפסב ואיבהו ,יו ׳יסו ׳ד
 קספדכו הרוהט איהש סנה הרז השאמ ליעי אלש רהזיל לכויש
 שמחשהל רוסא ליח •ה ׳יפס איכ ׳יס עיסא ט״סשב ןירמ
 ורמא שוסש הזיאב ׳יכו הנסק ןיב הלודג ןיב ללכ השאב
 .ו״ט סוא א־ח בלל הפי שייפי ׳וכו וילגרו וידי וינפ הציחרב
 רושא גחכ ןי׳רמד ג״עא ׳ונו לכויש ימ ירשא בסכד אהו
 לבא הבח יריל האיבמש :ינעה לש הציחרב אלא רוסא וניא
 ,ריסיא היב ׳ חיל הבח ידיל האיבמ הניאש בויח לש ידננב
 ידכ אמלעב חוריהז אלא וניאד ירשאו בחנ יכה םושמ

 :ול המודה ןסו רועיכה ןס קחרסהל
 קיס ז״מס בחכ .■יכו לטנ אלש יממ ליעי אל םש (לט

 אוה שיכו הליכאל ייטנג סיהד לינו ליח ׳ז
 ליגע המורח ךרסד האמיט םישמ בויחה רקיע סחה ירהש
 יינגהב ןרהא די ׳ו חוא ר״א ,וירבד וחד סינורחאכ לבא

 ריסאמ



 םייח ד תירהש םידי תליטנ תוכלה
 הלוגה ראב

 רשתב סש ס .בשיו
 העדל י׳בוא״בשרה

 .רועה
 ותעדל י״ג 7
 .םש הז םג פ

 המדל סנ י״נ צ
 שיארה

 חרוא
 הער חורל אל לבא ע הלפתלו שיקל הליטנ ול התלע םימ לש ילב ךותל וידי ךשכש םא ם בי
 :ןהילעש הער חור ריבעהל ול התלע םא קפתסהל שי םיפלוחמ תומימ שלשב וידי ךשבש םא י> ןהילעש
 הער חור ריבעהלו ללפתהל תירחש וידי לוטיל ךירצ םא ,רפתסהל שי הלילה לכ רוענ היה םא * גי

 וידימ

 םייחה ףכ
 אשנ ׳א שוא שיהנ ־ז חוא זישמב גימרפ ׳ו חוא ר״מאמ
 יחגהנ ןכו ר״מאמה םש בחכו ׳ז חוא םולש הונ ׳ו חוא ולילא
 :הליכאל ןיידמ וידי לפנ אלש ימ ייע ידי לופיל םימעפ ספכ

 ול ההלע מ*ש ילכ ךוסל וידי ךשכש סא .עי ׳יעס (ם
 חליטנ לע ךרביו ם־קס אימ בחכ רכו הליפנ
 חויקנ לע ל־רד ש״בלה וירבד ־יסו ביכ ׳ימס שיפכ םידי
 ללכ איייחהו שייע ע״צב א״נמס ירבד חינה איאה ןכא םירי
 ליעל ונבחכ רנכ אניד ןינעלו .ייפנע ךרבמד בסכ ׳ד חוא יז
 ש״יע ל״נסד םישמ ללכ ךרבל ןיא ג״סכבד איי חואו ׳י חוא

 :ביי חוא אירגה ירואיב ןייעו
 סיג ךשכש וליפאו .םהילעש ריורל אל לבא □ש <אס

 דימ אהד ר״ורה ריבעהל ינסמ אל םימה ולאב
 :םינורחאו שובלו ייב .םיכפישכ ושמנו ר״ורהמ םימה ואמסנ איפב

 קפחסהל שי םיפל־חמ חוסימ ׳גב וידי ךשכש םא □ש (במ
 אלא ורסא אל ׳מגנד איה קפסה םממו .׳יכו
 ךישכשו סיג וידי ןיחריש דע חדפקמו וז איה ןירוח ח3
 ריבעהל ינהמ אלד הארנ קיהוזה ירבדמ לבא ירקמ הציחר
 :םינורחאו שובל ייב .אקור ילכ יוריט ייע אלא המהוזה

 היכו .רכו קסחשהל םי םיפלוחמ חומימ יגב םש (גמ
 סיפלוחמ סומימ ׳גכ בישח סיג רהנב וידי לינפסנ
 חוא ר״מאמ .י־׳קס א״מ .והנינ ינירחא ינסו ילזא אסק אמקד
 היקמב ה־הד לינו .נ־י חוא זיר ׳א חוא ׳ב ללכ אייימ ׳ז
 הוקמב ךייש אל סח םימס ואמטנ דימש ינפמ אוה םעטסד

 :ורכ חוא זישמו דיוי קדכ א/א ןייעו .ביי קיס םיסאב
 תעשב חוסליחמ תומוקמב פ״ג גלשב וידי בחוס □א (דס
 ־ו חוא ס״יע .א־בשרה םשב זיטע .אצי קסרה

 :זימ קיש סיק ׳יס א״צמ ;יימו .םש סיהאנ
 וליפא הליטנ ול סחלע ןייעמ ימב וידי ליבסה □א (הם
 ןרמ םימכ םירי תליטנ לע ךרבמו םימ וב ןיא
 םשב 'נ חוא שרנ כ״כו .שיועי •ךז דיי ׳ימס םינק •יסנ
 גיעאו זיר רודיסב היכו ד תוא ז ללכ אייימ .איבשרה
 ןכו •ז חוא ריא הער חיר ריבעהל ינהמ אל הליבפד אייד
 יוה אל סימ ח״ועכ אלד דיוי קיס אינמה ירבד שיהחס ־יס
 ליעל שימכ ר״ור םושמ הכרבה הנקתנ אלש ןויכ סכרב קפס
 םימ ול ןיא םאד בחכד ביכ 'יעסמ חכומ ןכו ׳ו חוא

 :הער חורל ליעומ וניאש גיעא ךרביו יוכו חנקמ
 םנידכ םליסיו רוזחיש בוטו .רכו קפתסהל שי □ש (ום
 ןמ חקלסשמ הער חורה ;יאש רשפאש ינפמ

 :ב״י תוא ז*ר .ילככ ןס סיג יוריע י״ע אלא םיריס
 •רכו קפתסהל שי הלילכ לכ רועינ היה םא .גיי ׳י^ס (זמ
 אטישס ל״צז ויחרהס דימלת ןהכה ח״רסמ ברהו
 חילע םדוק םיכשה םא ןכו ןהילע הרוש הער חור ןיאו היל
 למ הרוש ר״ור ןיא רקבה דע רע יהיו וידי לטנו רחשה
 ייראה םשנ ארטסואמ חירסמל םייח ךרד יסג כ*כו .וידי
 שדקמ כ־כו ׳ה חוא ייכרב .דדנ ויכ ךד םייע ז״מרסו ליז
 חלים כ־בו .ל״צז ויחרהמ םשמ ב״ע ם־סק ךד חלשיו ׳פ ךלמ
 ברס לבא ,חיס הלאש םולש ירבד כ״כו .םייע דיוי קיס הלילג

 לכ רועינב וניפאד לד י״ראס סשנ בסנ ייבגסנ ןרהא די
 איבה ׳א חוא בדישב י״כרבה ןכו ,ס״ג יוריע ךירצ הלילה
 בתכש יאמק אחווברמ דסל ייכ השדח המורת ׳ס םשב
 םדוק וידי ליטיל ול םי וידי לטנו םויה רוא םדיק סיכשמהד
 ךרדכ םידי תליטנב תלסיס הנילד דומלל בשיש יא ללפתיש
 צ״ם .ןינ חוא ליכז ואיבהו .םילגרו םירי שודיקב תלסופש

 הארנ ןכל תימשה םש בתכו .גיי חוא ח״עש .ג״ע ז״י ךד
 חמשב והימ .שייע הכרב אלב סגטיד אימרה שיסכ גיכנל

 :םיריתמה תרבסכ לקהל םי קחרה
 רועינ היה םא ךאר םולש ירבד ברה םיוע 3113 (חמ
 לבס הליטנ צ״א תוצח רחא ןכיו הלילכ חלחתב
 הריסכ קספי תוכרבה ירי לט ןיחומה ךישמה רבכד ןויכד לכו
 ולטבתנו ןחכ שחוה רבכד םהב הטילש ןיא בוש העש וסכ
 סירסנוקב י״לסא כ־כו .ליכמ קסעש הרותהו ןיחימה י״מ
 ךירצו ריסחהל בוסד םש סייס והימ .אימ ׳יס חמא חפש
 ילכ ךותל לוטיל צ*א ןכו .הכרב אלב לבא סינ ךופשל י״טנ
 חיא ןב ביס .וינפל ילכ ןיא סא עקרקה לע ליטיל לוכי אלא

 :ג״י חוא םש (וירנ)

 הארנו ׳ח חוא ת״ומ בתכ .ב״לב סלטיו .הגהב םש (טמ
 ריא ביכו םייע ךרבל לוכי הלילב וידי ךנט סאד
 קיס ר״סאסה ןכא .ק״ער ישודיח תוהגהב כ״כו ■ח תוא
 ךרבל לוכי וניאש הלעהו ׳זנה םינברה לע גישה ׳ח
 ׳ט תוא םולש הטה וירבד איבהו םייע וידי ךנס םא ךא
 אלש ןוכנ ס״מ וירבדב קפקפל תצק שיש םגהו ליזו בתכו

 : ש״יע הכרבה ןינעב טרסבו ךידע ח״אושר ךרבל

 םשב ׳ח קיס ריא בתכ .עלב םלטיו .הגהב □ש (נ
 היבךיישד סושמ ךרבי יארע חניש !שי סאד א״ב
 המד ל״ז אוה לבא ול הריזחמו ה״בקה דיב ונדקפ דיקפה
 א־בשיהל אלא הז בחב אל ייב ביכש ךאש בתכו וירבד
 שיארהל לבא ־וכו דיקפאד םישמ י״טנ תכרבד םעט ל־סד
 ירברד י״בהל לדהו וידי .חופנוטמ ןיאו םישמ ךרבמ ןיא
 יארע תניש ןשישכ ךרביד קוססנד רמאנ סאו רקיע ם־ארה
 הז יפלד אלא ריור סושמ הלע קיסא רחא םעסמד הארנ
 עסשמדכ הרוש ר״ור ןיא הזמ חוחפבד ימשנ ןיחש אקוד ןניעב
 יאדוב ךא ר״ור סושמ םעטל יאד ל־י דועו י״ב אינהש רהוזב
 לישר שימכ אחנכסד 'לימא הכרב ונייצמ אלד ןיכרנס ;יא
 ןכו ט*מ ךד םהרבא תכרב ׳סב ביכו אימו ז״מ ׳יס היכס
 ׳יקב עמשמכ אלד הזו ל״כע ם״יטי ו״כש ךד א״מר ירבד ןיטינ
 ךרביד ימשנ ןיחש הלילב ןשי םאד ׳ז חוא ־נ ׳יס עיש
 ל״ס עישהד בחכ גיי ׳יעס לע םלוע ייחכד ג־עאו י״סנע
 •ליבס מ״מ ש״ע הכרבו ייענ ךירצ יארע תניש ןשיבו איבשרהכ

 תוקיפסב ויטי ד״י ־יעסנ כ״כו .נ־לב םלטיי .הנהנ □ש (אג
 לכבד הזמ עמשמ שייע ב־לב םלטיד םירחא
 ךרבל צ״או רמול ול היכ ;כ אל םאד ךרבל לוכי וניא ביס
 עדוי סא לבא ליזו זיס ׳יסנ טישה ירבדמ טמשמ ןכו
 וניא הירחאלו הינפל ךריב םא קפוסמ איהש אלא הארקש
 ןכו ךרבלו רוזמל לוכי וניאד עמשמד ליכע ךרבמו רחמ



 ט םייח ד תירחש םידי הליטנ תוכלה חרוא
 הליגה ראב רחשה דומע םדוק םיכשה ק די :(ג״כק ׳יס איבשרו ׳ב ללכ ש״ארה) הכרב אלב סלטיו הגה :וידימ
 סייח חוחרח ק ^ הרושה ה1יר חור ריבעהל םויה רואישכ תרחא םעפ וידי לוטיל ךירצ םא קפתסהל שי וידי לטנו

 רהו" וכ הנוס ש סלטיי) פיג םהילע םימ תורעל ךירצ םא קפתסהל שי םויב ןשי־יוט :(הכרב אלב םלשיו הגה) •םידיה
 .שעו ׳ס שיר םעט םועטי אלש ידכ (תומישנ םישש ׳יפ) ןימשנ ןיתיש ;שיל אלש רהזנ היה דחש זט : (הכרב אלב

 םש *:א׳דרה ת שיח ח .(י״33 ןויעי ימןע ור3ד) . רה0 היה םוי3 אק\דד עמשמ ןשיה קרס ארמגבו הגה :התימ

 םקה .םימב הליטנ ןיכירצ םירבד ולא א הי :הפה ךותבש םירירח ינפמ תירחש םהיפ ץוחרל ץגחונ

 הטמהמ

 םייחה ףכ
 חוא ביצת ■יס חירסה כ״נו ׳א ׳יס איס אירז ברה הלעה
 ש״יע ןניכרבמ אלד ליר ל״בס םוקמ לכב ןנירמאד .אה ׳א
 דיהת םשב ׳ס תוא יב ׳לה ל״כז היכו ־ד חוא ר״בחס כ*כו
 קססמ ןניכרבמ אל חוכרבב אחווברד אסנולסבד דיל ׳יס

 :ש־יע ךרבל אמלט גוהנו אנעדי כ־א אלא ללכ
 ברס בחכו ׳ובו רחשה דומע םדוק םיכשה .די ׳יעס 1בנ

 םש םולש ירבד ־סב ליז יבערש אירהמ שודקה
 ליא הנישב תיצמ'וילע רבע אלו חוצסב םקש ימד סימ הלאשב

 סוכמ ייטנ ךירצ לבא וילע הרוש ריור ןיא יכ גולידב ידגנ
 ברה לבא סש י״למא כ״כו ךרביו הליכאל י״טנ ךרדכ חויקנ
 הכלהכו תרכ הרומג יישנ השעיש ךירצד בתכ םש חיא ןב
 ךרבי אלד ׳כ ורודיסב ז״ר ןואגהד ג׳עאו ידכנ לע ךרביו
 כ׳כו רחשה חוברב ראש ןידכ ךליאו הלילה תוצממ אלא, י׳נע
 רוצק לע ןמלשה ידומע כ*כו ׳זנה םשב ןחלשה תרגסמ ברה
 בתכ ח׳א ןב ברהר ןייכ מ־מ איי חוא "ב ׳יס עישה
 ליבס ןנירמא אל גהנמ םיקמבו גהנמה ןכ יכ יאדו ךרניד
 םימ תוחשל תוצמ םדוק ץקה םאד ׳זנה ברהמ ונעמש ןכא
 אל לבא הרומג י־טנ ךירצ ןשילו רוזמלו כיה3ל ךליל וא
 תיצח היהיש דע ןיחממי תוצחל ךומס ן׳יקה םא ךא ךרבי

 ;תוצמ םדוק ךרבמ זא ח־ס רמולו רחשה תכרב ךרבל ידכ
 ןה החשמב ןה הליל היצח רמא דע רועינ היה סא (גנ
 הז םנ תוצמ רבעש דע אלא !שי אלו הכאלמב
 ג״עאו י״טנמ ךרביו התכלהכ הרומג ידכנ השעי רועינשכ
 רחא ןשי סא ב־ע ו״ס ףד שיהנב בתכ ליז ש״שרה וניברד
 אוה הנכ ידכנ ךירצ ןיאו אבאסמ חור הילע טילש אל תוצמ
 תוצמב ררועתנש ינפמ בתכש רמא ףינס לע הזנ וירבד ךמס
 יבערש א״רהמ ודכנ ןכו תוכרבה ידי לע ןיחומה וישמשו
 כ׳ע הרותה קסעו תוכרבה לט כ׳ג ךמס ׳זנה הלאשב ליז
 זא ןפיו תוכרבה ךריב אלו תוצח רחא דע רועינ היהש הז
 סא קרו הכרבב םידי תליטנ ךירצ ליז ש״שרה וניבר דיסל םג
 תוצמ !וקיח רמלו רחשה תכרב ךרב ןשיש םדוק תוצמ רחא
 לבא סינ י״טנ השעי רקבב וחנשמ ץיקישכ זא הרוחב קסעו
 קרו רחשה תכרב ךרב אל סא והימו ייפנע ךרבי אל
 גהנמו אל וא ייטנע ךרבי סא הזג קפתסמ ינא הרוחב קסמ

 :םש ח״א ןב .ךרבל םלועה
 ז״מ חוא ליעל שימןייט .הכרב אלב םלמיו הנכב (דנ
 סי׳ג ונייה סכרב אלב םלעי רמאקד אה עדו
 חוא זיר .ייבנהב ןרהא די ׳ט חוא חיומ .הליטנ חליחחב ומכ

 .׳ח חוא ־ב ׳יס סיב רוציק .ריי
 ייהדס .שיבל .ימשנ ׳ס אקייד ־וכו םויב ןשי .יש ׳יעס (,דנ
 .םש עיש ׳יק ודנ חוא זיר .דיי קיס איגמ
 ׳ס ריעישו דיוי ק*ם ריא .לופיל ךירצ ןיא הזמ חוחס לבא

 איקב ריבחמהו .םש ע*ש רוציק .העש יצח ךרעל אוה ימשנ
 ע״מרה םשבו העש יצחמ רתוי אוהש דחא םכח םשב בחכ
 חחא המישנ ריעישד בחכ ןשיה ׳ס אטוז יספלא יסב ונאסמ

 :שירכה וירבד איבהו .העשב ךירחחמ
 הלאשב םש םולש ירבד ׳ס לבא ,רכו קפתסהל שי □ש ('נ
 םש לימא כ״כו .םויב הרוש ר״ורה ןיאד בתנ חיס
 םשנ במכש יאלוזא אירומ ונקז םשב יי חוא ייכרבה שימו

 חוי םויב ןשיה םגד רהוזה ןושלמ חיכוהש ליצז ו״חרהמ
 םש םייס והימ .םש שיגדה ובשי רבכ וילע הרוב הער
 ךירצ סגו םידי חליפנ ךירצד הוכ רשיהו בוטהד י״למאה

 :םש חיא ןב כ״כו .ךרבי אל לבא סיג ךיפשל
 .רכו םועטי אלש ידכ .יוכו רהזנ היה דוד .זע ׳יע0 (זנ
 תועש ׳יה תניחב יכ אוה ׳וקמה חטד יפלו
 יוה !חואב ןשיהו ימשנ ׳ס םיארקנ הלילה לש תונושאר

 יס תארקנ הנרה ןה טעמ ןה הנישה התוא תונושאר חוטש
 ׳זנכ יח אוהו אחומד אמעט םיעט אלו דח רסמ ימשנ
 רחא תיצמ רמא ןשי וליפאו א״ע זיר ךד שגיי ׳ס רהוזב
 ונאבהו 'שישרה שימכ םולכ ךכב !יא חיתו תוכרבה רמאיש
 יבערש אירהמ ברכ ידכנ ןכו ׳ז תוא ׳א ׳יס ליטל וירבד
 :תמרה םשב םש י״למא ׳ה כ״כו ׳זנכ הלאשב וירבד איבה
 סויג אקודד עמשמ ןשיה ׳פ ארמגבו .הינכב םש (חג
 רוכה רעב לדו .א״לר ׳יס ןייע .רהזנ היה
 הניבהו תחרכומו הנוט איה הלילב הנישה תבש הוי שורדב
 היהי סא תלוז םיקידצל הערו םיעשרל הביט ליחה ימיב
 איה ש־הויב הנישכ לבא .׳וכי ורודבש לודג רומג קידצ הזיא
 ששח ןיאו תבב םויב טלוב ער רבד ןיא יכ םיקידצל הבוס
 הברדאו הנישה ידי לט קידצ הזיא המשנ ריבע הזיא דיספיש
 ןיכנ ןכלו קידצ חמשנ רוביע הזיא ומע ךישמיו חיוריס רשפא
 לד ירומ גהונ ייה ךכו הליכאה רחא תבש םייב ןשיל רבדה
 אברדא יכ תועש יגו ׳ב ריעיש הליכאה רחא חבש םויב ןשיל
 .איכ קרס ח׳טפ יסב בחב ןכו .ל״כע תבש גנוע ללכמ אוה
 ׳ססב ב״י חוא ףיס א־פ םידיסח תנשמ יסב בחכ ןכו

 :׳זנה הלאשב ש״בד ןייעו .חבש םוי תיראש
 ינפמ םעטהו ׳יכו םהיפ ץוחרל ןיגהונ שי .זי ׳יעס (טנ
 ,הרהטבו השודקב לודגכ םשכ חא ריכזהל ךירצב
 אוה סאש הארנ וסימ .שובלכ כ*נו .ובלכו איררכ םשב י״ב
 ןיא םיחצו םיכז םניאכ ינפמ ויפל םימה סינכהל הצור וניא
 חידהל רוסא רובצ חינעחבו .שובל ,ךרבלמ בכעמ הסה תציחר
 ןמקל ןייעו ׳זנה םשנ ׳ל חוא םליע יחתפ כיכו ,זדנע ,ויפ

 :יג ׳יפס ז״סקח ־יס
 בתכ ,סיסב םירי תלישנ היכירצ םירבד ולא .ח״י ׳יעס (ם
 .אמלעב ןויקננ אלו אקוד םיסב ׳יפ גיי קיס ז־ט

 כ*נו (ה)



 ףכ םייחה ד תירחש םידי תליטנ תוכלה
 ז״ר .ב*י ,ריס דיא בינו ,ינדרמה ספב ז*י ,ריס אדנ כינו
 אקודד ל״נ ליח ׳ו חוא איספ היכו .ןינ חוא ליכז ,חיי חוא
 סה הער חור םיפס והלונד יקנמד ידימ לכ אלו םימנ
 ש״מכ םימ אקוד ןניעב ןכש ןויכו תויקנ סופס וניאו עדונכ
 בסכ ש׳המסה ןכא ,לרע זיעה כ*כו בר ךיעס ןמקל ןרמ
 םיקמ ועונב עגינבד אוה אללכ ואל ליח ימה איגמ ירבד לט

 ידו שימ צ״א הליחחכל וליפא דומלל הצר וליפא ודיב (ןנועמ
 ׳שוח בינו לרע הי,רס ביצ ׳יס א״גס ש״מכ רפע ןוי,רנב
 חרכומ ביצ ■יסב ש״מבד ג״י חוא שיונה כ״כו ,ויתוהגהב חבש
 יוהד ־לימ ךנהב אלא הליחתכל סימ ימבד רמא,ר אלד רמול
 קיל־ח ןיאד הארנ ׳זנה א״סכה ו*פל םנמא .לרע ר־ור םישמ
 ר״ור םושמ והליכד ליסד ןויכ אקוד שיסב ךירצ וסלוכד
 ןכו .קרמ ׳רס ששב חיי תוא בלל הפי ברה כ־רו .והנינ
 ג״מרפה העד נ׳כו .א״י חוא ת״יעו שיבלה ירבדמ הארנ
 .אקוד םימ ןניעבו והנינ דדר סושמ וסלוכר וי׳ט ק״ס ז״שמב
 שי סא אקוד םימב לופיל וסלרב רימחהל שיד הארנ קלו
 :תחאש חואג ןיימו ׳ה ׳יא ׳ב ללכ א־יח כ*כו ,םינמוזמ סיס ול

 לכבש ל״ני ל״זו ייסדס בחכ ,׳יכי הטמהמ םקה םש (אס
 פ*נ סיס םהילע תודעל צ*א םיניינעה ולא
 םירבדב אל לבא תירחש י*סנ3 אלא פ*נ יוריע רכזנ אל יכ
 כרו .םש א־גמו י״בגסב ג*הנכה ר״בכו לרע םירמא
 ,שרעי חרכימ וניאד וילע בתכ םש תרעה ןכא ,םש ז״ר
 כ־הבס אצייהד שדיקה לכיה ׳ס םשמ כתכ ׳ז ׳יס איגססי
 צ*אד בחכו וילע קלמ םש אדנו פ*נ םהילע חורעל ךירצ
 אצויה ליח םייח רוקמ םשמ בסכ ביי תוא ר״אה םג .שייע
 צ־או ךלמ תב הניא מ׳׳מ וילע הרוש רירש ךא ס״כהבס

 ןכו ,ילכ אל לבא פ*ג ךירצ םיתמה ןיב ךלוהה ןכו ילכ
 צ״א וינרפצ לשונו ץחרסס אצויה לבא ותעמ שמשמה

 ךירצ סינהבמ אצויבד וירבדמ עמשמ לרע םינ הציחר
 םש ש׳ססמהו י״י ק״ס אישא ברה כ״כו ילכ אל לבא סינ
 ד״י ,ריס הלולג חלס ברס לבא ש״יע ׳זנה םשב ש״רכהו
 ,סד ןניעב אל סרסבמ אצויבד ׳זנה סייח רוקס םשמ בתכ
 !ס ולעש ילימ ינה ליזו ׳ו חוא ריבחמב אידיח ;ואנה כ*כו
 אצויהו העמה ;מ סקד והניכ דח אמעעמ והלוכ ואל הצחרה
 הער חור םושמ אוה וינדסצ לשינהו ן׳מרמהו ס״נהבמ
 העמהמ םקהר וסיירומישב ווש אל והימו םידיה לע הרושה
 וינרסצ לטינה ו ץזירמו סרהבמ אצוי לבא ילכ לא סיג ךירצ
 ענונו םיתמה ןיב ךלוהו ׳טעמ האמוטה חור יכ ילכו ס־ג צ״א
 ץלוח לבא האמועה ינפמ מ־המשתג ןכו שינ ךירצ תמב
 ריקמ .תויקנ סושמ אוה ושארב ךפוסו ויננרב עגונו וילענמ
 ןנברל ןניזמ סרהיב האיציבו .ךרואב ש״ימ ןהכה חירהמ םימ

 הילת יחב יצלח סא א״ס יצחר סנו סינ יצחרש יאשישק
 לרזו ׳כ חוא ח״עש דיבהו ליכע האיקריעב םיגהונש רועמ

 :ןונ תוא
 םייח רוקמ םשמ בשכ ■זנה ק״סנ הלולכ חליס 21111
 הטמהמ םקה אישמ הלוכ !יא הלא םירבד ליזו
 ר־ור םושמ אוה וינרסצ לטונהו ץמרמהמו םיכהיבמ אצויהו
 ךירצ הטימהמ םקה יכ סימש םניא לכא םידיה לע הרושה
 אוה וינרסצ לעונו ץחרמו :יסגמ אצויה לבא ילכ ךותו פ*ג
 חורה יכ ילכו סינ צ*א קרסה רע תויהל ךירצד נ*עא
 ךירצ תמב עגונהו םיחמר ןיב ךלוהו אוה סטומ האמוטכ
 האמוס ינפמ אוה ותעמ שמשמב קו ילכ ציאו סינ הציחר

 זחאנ יכ אוה דחפה יכ הווש וניאש דחפה נ*ג הדימ סח
 עגונהו וילענמ ץליחה םנמא ריעישה הז םיח דע הפילקה וב
 תויקנ ינפמ אלא ררר ינפס הז ןיא ושארב ךסוחהו וילגרב
 ׳ז ׳יסבו ס״ג צ־׳א שיכהבמ אצויבד וירבדמ עמשמ ל״כע
 רשאכ אמיתד אדה ל״ח ׳זנה םייח ריקמ םשב בסב א״קס
 רשא עסק ס״כהבב סנכנ לבא עובק שינהבב סנכנ אל
 אסונסו אכולכל אוההמ הנהנו עבקב האמ־שה חור שש
 ונושל אבוס) רהוזה ש״מכ תועבצאה לע דיס הריש איהו
 םהילעמ האמוטה חור ריבעהל וידי ליטיל ךירצ זא (יג ׳יס
 צ״אש קר ס״ג קרפה דט וידי לוטיל ךירצו תויקנ םישמ אלו
 ליצו ל״כפ הלילב הרושה רירל ימד אלד וב אצויכו ילכ
 צ*א סיכהיבס אצויהד ׳זנה םייח ריקמ םשמ בתכש ליטל
 ריבחמה לט המית הזי עובק יניאש ש׳כהיבמ ינייה ס״נ
 סינהיב יליפא עמשסד אמחסב י״חקסה ירבד איבהש
 םמצע לע םירימחמ ויה יאשישק ןנבר קר ס״ג צ׳א עובק
 ■ז ׳יסב הלולב חלס ׳ה איבהש י״חקמס ירבד רכז אלו
 ןידימל וניצמנ ׳ונילצא אצמנ אל ךא היפוג י־חקמב ע״צו ׳זנה
 והלמב שיג צ*א ז־רו איסהו ג״הנכהו ייהדשה תעדלש
 אצויב הימעפ ׳ג ךירצ ייבגסב אייהי שדיקב לכיה תעדלו
 ב־יסהו ריאה וירבד ואיבהש ייחקעה תעדלו ש־נ־ינמ
 םיתמה ןיב ךלוהו ס״כסיבמ אצויב ס״ג ליעיל ךירצ ש• רכהו
 ןיאד ביסיכמ אצויב הילע גילס ברסה םנמא ־;תעמ שמשמו
 ריבחפה דיפלו שירכהו ר״אה חעד הארנ ןכו ש*ג ךירצ
 אלא םינ ליא ס״כהיבמ אצויבד ליס י״תקמה סג ׳זנה
 תויתואה רעשב הילשכ ־"סלו םירימחמ ויה יאשישק ןנברש
 םייחה ךכהו ג״ס ׳יס א״ח םייח בלב ל״ז ס״מרהו ׳ט תוא
 והליכב םיסלאל רסחהו ׳ג חוא חיורבו ויכ חוא ׳ז ׳יס
 ןניעבד ליסחהו םייחה ךכה דוע ופיסוהו סיג ליטיל ךירצ
 ׳לס ןיינעלו סימא ׳ד ךלי אלשו תיעיבר רועיש וסלוכג ימנ
 שמשמו םיתמה קב ךלוהו סיכהיבמ אצייב רימחהל שיד הארנ
 שודק םימעט ־נ לוטיל והלונב רימחמהו ס״ג לוטיל והטמ

 :ול רמאי

 יסנ ךירצ יא סיג ןניעבד ינרג קפתסהל שי (בם
 אקווד אמלד וא ר־יר םישמ םהש ןויכ ןינוריסב
 ךלמ סב םישמ ןיגורס ןניעב הלילב ןשייה לט הרושה ר״ורל
 ׳סג ח״א ןג ברה כ״כש יתיאר נ״מא ׳רימחהל שיד הארנו

 :!דנ סוא סודלוח

 ךירצ םירבדה ילא לכב ׳יכו ס״כהבס אצויהו םש <גם
 וילמס ריסהל םידקהל רשפאה לכ ודי לוטיל
 ג־הנכ ואינה ייהדס ,הנמס קלתסהלו האמוטה התוא חנ
 והימ .מ־׳י חוא איא •ב״י ,ריס ריא .מ־י קיס איגמ ,י־בנהכ
 םידי הליטנ ילב אד ךלי יתלבל ךנה לכב רהזסל ךירצ ןיא
 ךכ םשנ ליעל ונבתכש סגהו .םש ח״א ןב ,הנישב קר
 לקהל גהנמה והלוכב רהזהל ךי־יצד ליסחה םשבו םייחה
 גרה כ״כי .הזב ריסחהל שי םיעיבר ליטיש ןניענד ש״מב לבא

 :םש מ־א ןב

 עבצאב קר עגנ אל וליסא ידכנ םיכירצה םירבדה לכ (דס
 דפ תוחפה לכלו קרפה דס לוטיל ךירצ הנטק
 צ*א שסרב וא סיטב ודי ךלכל סא לבא ויחוטבצא ירשק
 כ*בו .מ*י ,ריס ז־שמ .דבלב ךלכולמה םוקמ אלא חוקנל

 :זינה םשב א״ל תוא םלוט יחמס
 אצויהו



 ףכ ר םייחה ד תירחש םירי תליטנ תוכלה
 ׳ז 'יסב שירכה בחכ .*יכו סרהבמ אצויהו םש (הס
 אצויב ראובמ 'ב ק״ס ז״כר ׳יס אינמ ירבדמ
 {ןא יכה ואל אכ •"שנ ךירצ ויכרצ השעשכ אקיד ס״כרבמ
 םייסי .םש ץחרש ץחרממ אצוי סיסו יישנ צ־א העיבקמ
 תלחהב כ*כש ׳ז 'יס א״שאב גדנרפב וניארו ג״פרפ ןיימו
 עובק םיכהבס אצויהד א״סהל לייד םייס {ןוסבלו וירבד
 םש הרושש ררר םישמ וידי לופיל ךירצ ויכרצ השע אלב
 סלוע חירב ׳סב א׳דיח 'מ םנ .ש־ועי 'וכו וידיב קבדנו
 סמנ סאד רכיזה םשב בסכ ג*כסס 'יס םידיסח ־ס לע
 השמ אל וליפא ר״יר וילע הרוש דבל הסינכה לס סיכהבל
 יסנכהב דימ יכ רהוזה לע זפ ססכ יס כ״כו .ש־יע ויכרצ
 י״ח חוא ׳ח 'יס םייחה {ןכ כ״כו ׳וידי למ הרוש ס״כהבל
 ןב .ד״י חוא 'ב ׳יס ע״שה רוציק לע ןמלשס ידיממ כ*כו
 ידומע .ץחר אל וליפא ץחרמה חיבמ אצויה ןכו ,סס היא

 :םש !חלשה
 .ם־ג םידי חלישנ ךירצ ס״כסבב רבל וידי סינכמה םג 0ם
 לבא ,ב חוא ודנ ׳יסבו ׳ג תוא ׳ג ׳יס ח״ור
 רימחמהד םש סייס והימ א*פב יגסד בחכ םש ח*א ןב ברה

 .ביעה םימטפ ׳ג לושיל
 סנקל ודיב חונק ונקולשכ ג״כחח ׳יס סרכ בתכ <מ
 םילודג אל הפע אלו ךרצוה אלש הארו ומצע
 םירפסב עגי אל כ־פעא סונקה ודימ ריסהו םינטק אלו
 ז״ע אי׳קער ׳א חוא ׳ז 'יס ר״א ואיבהו ,וידי ץחריש דע
 הזנ םי םא אקוד ונייהד הארנו .םש םלוע יחספ .{ןיעסה

 .צ״א יקנ אוה םא לבא .הנוגמ רבד וא האוצ סוש חונקה
 :ה*ס ׳יא ל״שמכ כ־הבל סנכנ אלש ןוגכו

 .י״שנ ךירצ םלוכ לטנ אל ׳יפא .וינרסצ לשינהו םש (יי0
 םליע יחספ כ״כו ׳ץ״נברס סשב ׳ז חוא א״סכ
 ךד חוא ׳ח ׳יס םייחה {ןכ :יכו חיהא סשב ב*ל חוא
 תצקמב חלגמו ושאר לע תורעש ריאשמד תחלגחג ה״הו םייסי
 י־ע אלא וידיב וינרפצ לטינ וניא וליפאו .ם״ועי יישנ ךירצד

 ;ב־צ חוא ןמקל !ייע ,יידי ליטיל ךירצ כ׳ג םירחא
 עמשמ לית ב״י חוא חי׳יע בסכ .וילענמ ץלוחהו □(ע (טס
 אמלעב ןייקנב ינס העיגנבו ןסב עגי אל וליפא
 ואל אה וידיב ץלוח סא אקוד בתכ ש״י ק״ס א״מס םנמא .ליכש
 כ*כי /ד חוא ש״הנהב ח״כק ׳יס ג״הנכש ביכו >א יכה
 ללכ א־ייח ,ייח חוא ז״ר ׳ש ק״ס ריסאמ ,גיי קיס ריא

 :ויש חוא טישה ׳יק לע שי׳המע ,׳ה חוא ׳ב
 איגמ .ירמגל םייקנ םה יניפאו .וילענמ ץלוחהו 02? (ע
 ,םש א״מ ,זיכ חוא םש ז*ר ,ויכ ק״ס חיכק ׳יס

 :ב״ל חוא םלוע יחספ ,א״כ חוא א־ח בלל הפי
 !שבלש רחא ןהב עגנ םא סיסו .יילענמ ץלוחהו 027 (אע
 םילענמב עגנ סא והימ ,םתוא ץלחש רמא וא
 ןל סיל איפ ׳יפא םליעמ םדא םשבל אל ןיידעש םישדח
 .ז״י תוא םש ח־א ןב ,םש בלל הפי ,ללכ הציחר צ*או סנ
 :הטיצקו רומ ,ץראה לע א״ס םהנ ךלהו לענ ןניעב יחרתד לינ

 בימב חקור השעמה בתכ .וילענמ ץלוחהו 027 (בע
 ןיינע לע לדו יא חוא ׳םה ףוסבש םיטוקילב
 חואליסנא םע םירופת םהש םילגר יתגה םהש סאיורישס
 םניד סמ ו*רנ יקחצי םהרבא ר״ה הרומה יפ חא יתלאש
 אוה ןיכנו בוטש יל בישהו י״טנ ךירצ םא העיננה ןינמב
 יתיאר ינאו ,בדנ רבדב לקיסס יס הארש אלא רבדב ריסחהל

 עמשמ ,ל׳כע רבדב הברה רהזנ היהש דישחה הרימה ברהל
 ןכו ,צ׳א אנידמ לבא תודיסח תדמ אלא וניאד וירבדמ
 אנידמד רמאש (ו־רנ) ביט ח״יר ג־הרה ונידידי יפמ ונטמש

 :גארויג יברעב ןירוקש םילגר יחב זיעיננב רהזיל צ״א
 סיצוחר םה םילגרה סא וליפאו •וילגרב עגינדו 027 <גע

 לד ׳וקמה ירבדל יכ י״טנ ךירצ ןכ םג םייקנו
 ייע המוקממ זוזח אלו דאמ הזע איה םילגרבש ר״רהד
 סהב ענונה םיקונמ וליפא ךכלו ׳ס תוא ליעל ש*מכ הציחר
 גד חוא א״ח בלל הפי ׳ה כ*כו ,ק״ומ כ־כו ,י-טנ ךירצ

 :׳זנה םשב
 תורעשה ךומ ךכיח םא אקוד .ישאר ףפוחהו 027 (דע
 ךכיח אלו תורעשב עגנ סא לבא ושארבש
 ¬מ ללכ א*ח ,ופונב וסכ אמהוז העיגנב ןיאד י־טנ צ״א
 .אימר ירבדמ ׳מ ׳יעס ב*סק 'יס חכומ קש בתכו ט״י סוא
 ד־סק ׳יסו '3 תוא ב*סק 'יס ז״ר כ*כו ,:״־ע ר״א כ־כו
 בחכו ,תויסנכ יחב ־ה םשמ גיכ חוא ל־סיה כ*כו ׳ב חוא
 ׳יסבו ב־סק ־יסב ןרמ איבהש ם״במרה ןושל קייד יכהד

 :ז*י תוא םש ש״המע כ״כו ,ש״יע ד״סק
 ומכו ליח ׳ו תוא ח״ור בתכ .ושאר ףפיחהו 027 (ידע
 ךימס איהשכ טרפבו ונקז רעשב עגיכב ןכ
 ונקז רעשב ךכחמ םימעפל סגו העיז ילומלמ וב שיש רשבל
 אצמ אל וליפאד וילכ אלפמה ללכב יוהו םינכ םהב אצמנש
 עגונה לכד !•יק ׳יס רריב ליייקד ןויכ דועו י יטנ ךירצ הנב
 ,נ*כע יוכו םינפה תמיזמ ץוח הנכש םושמ ידמ ךירצ העיזב
 העיזב ןיאד םינפכ ללכמ ןקזה םוקמ אצי הסלד עיצ דינעלו
 ינאש ליי וילכ אלפמכ נלכ3 יוהד ש״מו הנכס סושמ אוהה
 םירומב סינכה רמא שפחמ תנווכמ הנווכבד ןויכ םתה
 ויניעב האר אלו וידיב הנכב עננ אמליד ןנישייח םיקדסבו
 ןנישיימד סינכ כ״כ חיכש אלו ךכחל קר וחנויכ ןיאיאכה לבא
 םירהזנ םניא םליעה ןכו עגנ אסליד אמלעב יארקאנד

 : ח״צ חוא ןמקל ןייעו .הזב
 .חורבקה היב ינייה ,םיתמה ןיב ךלוהה ףא א״יו 027 (וע
 .םש אייימ ,׳ב ק״ה א׳׳ס ,ג״כ "ס ל״ירהמ תבושת

 :׳ס תוא ׳ב ׳יס ע״ש ׳יק ,ח״י תוא ז״ר
 ׳א חמ לצא ךלכ םאד עמשמ ,סמב עגנש יסו 027 (זע
 תפל סנכנ וליפא לוטיל יגהנ וסימ הליטנ צ״א
 .םש א־יח םש ז־ר .א״כ ק״ס א׳־מ ,ותוא ןיולמל ה״הו ׳א
 תעשב א״ר ינווצי םא וליפא ץוחרל סינהונו .םש ע״ש ׳יק
 ליפי .ק־סיבל ךלכ אלש פ״עא ונממ ותרזחב ותיבמ ותאציה
 צ*א חסה ןס אידל ץיח האריו .יב חוא וימש ־יס ד״ימ גיס
 ע*תס :יכו .ם״י תוא סש ש־המע ,א*כ חוא א״א -הליטנ

 : ג״ל חוא
 וניגהנמ לדו ד״י תוא ו׳עש ׳יס דריב גיהנכש בתכ ("ע
 םיחינמ אלא הציחר התואמ סידיה חנקל אלש
 בתכו ,ליכמ הזל ןוכנ סעע יתעמש אלו םמצעמ ובגנתיש
 ־ק ׳ע קחצי דחפ םשב ׳ע חוא ה״ל ׳ייס ד״ויב ט״דס ירקיע
 םתוא םיחנקמ ויהש ק״ביר־ו ל־אירב ,י־רהמ ויתובר הארב
 הרזח ינידב ע״יב רודיס דרהו שרעי םחומכ גהונ היה ךכו
 ןכ םיגהונ שיש ל־׳פיה םש בחכו .םש ליפי .ד תוא קיהבמ
 כ״כו ,בוגינ ילב ךכ םיחינמ ץיקה תומיב לבא ףרוחה תומיב

 :ש*יע הניצה תעב לקהל שיש זימ חוא םש חיא ןב
 םידיפקמ תמה ןמ םתרזחב סידיה תציחר תעשב (טע
 דריב "ליב .ץחורה דיס ילכה חקיל אלש

 סש



 ףכ םייחה ד תיירחש םידי תליטנ תוכלה
 "׳ל חוא ד״סק ללצ א״כס כ״כו ,םש קיער ישודיח .םש

 :׳ז ק״ס ר״כר ׳יס חי׳אב ר־׳א כ״נו ,ןושל הנממ םשב
 סנכי סא דיפקהל יגהנו ליח םש ד״ויב א״סר בתכ <פ
 גהנמו םימעפ׳ג בשיו ץחריש סדוק רסא תיבל םדא
 תוא סש בלל הפי וילמ בחכו ל״כט איה הרות וניתובא
 םדיק ותיבל וליפא סנכיל אלש דיפקהל וניגהנמו ל״זו ׳ג
 םש ג״הנכשו םש שובלמ עמשמ ןכו .ש״יע ׳וכו ןסריש
 םדוק תיבל סנכיל אלש םתס ובתכש ט״י .רוא ט״הגהב

 :ותיבל וליפא עמשמ ןסריש
 ם״ונעב עגנש ימ ימנ ה״הו .תמב עגנש ימו םש (אפ
 ךירצש שיתמכ םהיימב םהש רמומ לארשיב וא
 ׳יס ב״ס םייס בל םשב ד״כ תוא א״ס בלל :פי .י״טנ

 טושפ הארנו ל״זו בלל הפי םש בתכו .׳ב תוא ס״ורב אוה ןכו ׳ו
 .ל״כע י״טנ ךירצש םיאמט ס״עבב עגנש ימב ימנ ה״הד
 םיאמט ס״בב עגונ :ד בתכ ׳ג תוא ז״צ ׳יס ז׳דד ג״עאו
 :רשפאד אכיה רימסהל שי מ״מ םידי תליטנ ךירצ ןיא

 אלש הנכב עגנ אל וליפא ,וילכ אילפמש ימו □ש (בפ
 ,םש ז״ר ,ג״י ק״ס ר״א ,ב״כ ק״ס א״גמ ,אצמ

 :׳ט חוא ׳ב ׳יס ע״ש רוציק ,םש א״יס
 אילפמ אוה םא ש״כמו ,וילכ אילפמש ימו םש <גם
 םינכה תא איצוהל תואפה לשו ונקז לש ויתורעש
 אילפמהד הז ןידמ ערג אלד אצמ אל וליפא י״טנב בייחש
 ף״חרהמל םייחו הרות םשב ה״כ תוא םש בלל הפי ,וילכ
 םישוערפ רחא שפחל א״כ אילפה אל וליפאד ש״וע בתכו .ליז

 : לוטילךירצ םדא ינב גהגמכ
 ל״זו ו״כ תוא םש בלל הפי בתכ .הנכב עגונהו <יפ
 הנכ גרוההו בתכ ׳ז ׳יס ןמקל ז״טעבו
 סואימו ךולכלד ידימ חכיאד הגרה םא אקודד מ״שד ש״יע
 ארמומל ןניטקנ ןנאו םידי תליטנ צ״א דבל עגונב לבא רתוי
 םשב י״בב שדמו ןרמ ירבד טשפכ דבל העיגנב וליפא
 בתכש ב״עד״יד ח״אב ןייעו ל״ז שובלה כ״כויל״ז א״ירהומ
 וא לוטי עגנ סאו ׳וכו שוערפב אלו הנכב עגי אלד ל״זו
 עגונה ׳בש םינורחאה ירבד טשפ ה״כו ל״כע ש״ועי ףשפשי
 ת״עש ןייעו ,םש ע״ש רוציק ,םש א״יח ,םש ז״ר ,הנכב
 כ״כו אמלעב ןויקנב ול יד שוערפב עגונה בתכש ׳כ תוא

 :׳זנה םשב ז״ט תוא םש ש״המע
 םיסוכמה תומוקמב ונייה .ודיב ופוגב עגונהו □ש (הפ
 א״כ ףיעס ש״מכ העיז ילומלמ םש םיש יפל

 צ״א ףוניט םוש וב ראשנ אלו בטיה ופוג ןחר םא לבא
 ףוסבש הבושתב (ו״רנ) י׳גאלפ ףסוי ברה כ״כ ,םידי תליטנ

 ש״יע ב״מ ח״ור
 ח״י תוא ׳מ ללכ א״מ בתכ .ודיב ופוגב עגונהו □ש 0פ

 לוטיל צ״א ףנוטמ םוקמב ׳א דיב עגנ ל״זו
 ז״טק םיחספב מ״כ הדועס עצמאב וליפאו די וחוא אלא
 א״מ סידידא״פ ט״וי ׳ותבו ׳וכו ולוביטש לכ ה״דב ׳םותב
 םידי תליטנ ׳להב ורודיסב ז״רה נ״כו ל״כע ע״ק ׳יסבו
 רוזחל ךירצ הסוכמ םוקמב עגנ םאו ל״זו ז״י תוא הדועסל
 ש״המע כ״כו ,ל״כע קרסה דע הכלהכ הב עגנש דיה לוטילו
 כ״כו ש״שש תרגסמ םשב ג״כ תוא ׳מ ׳יס ע״שה ׳יק לט
 םיעגונ םהש םיגהונ םלועהש תורהזאב הדמח ןראה
 םהידי םיחנקמ קר ונידכ םילטונ םניאו םיסוכמה תומוקמב
 ךירצד ינהמ אל הח םימב עגונה עבצא ותוא םינתונ וא

 םניא וליפאו ויתועבצא ירשק דע דיכ לכ לוטיל תוחפל
 א״ח בלל הפי ׳ה ןכא ,ש״יע ׳ונו הנטק עבצאב קר םיעגונ
 ׳ז ׳יס ב״ח םייח בלב ל״ז ויבא רומ םשב בתכ ך״ז תוא
 ׳א ודיב םידי תליטנ ךירצש הלא לכמ דחאב עגנ וליפאד
 וב ןייע ה״לשב בתכ ןכש םייסו וידי יתשה לוטיל ול שי
 ׳א ׳סכ קוספל שי אניד ןיינעלו ,ל״כע אמלע גוהנ יכהו

 :בדנת הנורחא ׳סכ רימחמהו
 ףוסבל ןאכ בתכש ודיב יאה .ודיב ופוגב עגונהו סש (ןפ
 וילענמ ןלומה ונייהד ליעל בתכש והלוכא יאק
 אילפמש ימו תמב עגנש ימו ושאר ףשוחהו וילגרב עגונהו
 ירייא ופוגב עגונהו ש״מב ןרמא דעו הנכב עגונהו וילכ
 היה סא לבא ןאכ שרופמכ שממ ודיב והלוכב עגנו ןלמש
 הפי ,םידי תליטנ צ״א ןהב שממ ודי עגנ אלש רחר רבדב
 לע הנכ לוטיל לוכיד ׳ז ק״ס ז״צ ׳יס א״גמ כ״כו .םש בלל
 ללכ א״ייח כ״כו .׳ג תוא םש ז״ר כ״כו ,י״טנ צ״או דגב ידי
 וא םדאב םיסוכמה תומוקמב עגיל רתומד ׳ח תוא ב״כ
 ז״י תוא ד״וי ׳יס ג״ושה כ״כו ,ש״יע דגב י״ע ושאר ךכחל
 הפמ וא רדוס םהיפתכ לע םיכילשמש ח״ת המכ הארש
 ףוחל הצור אוהש ימ וא סידיה וא העיזה חנקל ידכ הלודג
 הפיה כ״כו ש״יע ׳וכו םידיב עגיל אלש ידכ ףוגה וא ושאר
 :ש״יעב״עד״י ףד ז״ט תוא הלפת ׳להב ח״אה םשב םש בלל
 יקנ אוה םא האוצ ילכב וא ןתשה ילכב עגונש י)כ (חפ
 ס״ס ע״שג ןמקל ןייע םידי תליטנ ךירצ יא
 תליטנ צ״אש תיכוכזו תכתמ לש אוה םא מ״לד ד״עלנו ג״מ
 רמולו תורקל רוסאש םרמ לש אוה וליפא אלא אנידמ םידי
 חפוט וניאו רבו יקנ אוהש ןויכ ז״כע ודגנכ השודק ירבד.
 ראבתמ ןכו ,םידי תליטנ צ״א האוצו ר״ממ חיפטהל מ״ע

 ודיב ןתשה ילכ לטונש ימד ב״ע ׳יס ןרהא ןקז ׳ה ׳תמ
 עגנש ימ ךירצו סידיה וב ואמטנ חיסטהל מ״ע חפוט וב שיו
 רוסא םהינפל םגו ק״ד ויפמ איצוהל לכויש ךע ןוחרל םהב
 לוח ;׳לב וליפא שדוקה תומשש ןויכו ל״זו דועי בתכו ׳וכו
 םהב עבשהלו ריכזהל םדא בל לע הלעי ךאיה םירוסא
 .ר״ד רמול ס״כעו ,ש״ועי ל״מר האמוטה בקעב תזחוא ודיו
 לש איה םא טרסבו רימחהל ושארב ןיליפת ול שי םא וא

 :׳ד תוא תדר ,םרמ
 ת״ח וניא םאו ׳וכו ולא לכמ ׳א השעש ימו □ש (טפ
 םדא ןיאד אטח ידיל אבד יתעמש .ותעדמ אצי
 .ג״י ק״ס ר״א .תוטש חור וב םנכנ ןכי םא אלא אטוח

 :ח״יכלע םלוע ייח
 ר״מאמ בתכ .׳וכו לטנ אלו ׳וכו השעש ימו □ש (צ
 דמול םאב אקוד ונייהד ד״קפלנ ל״זו ד״וי ק״ס
 אצויכ וא ויקסעל ךלוה םא לבא םידי תליטנ אלב ללפתמו
 ןידב ל״ז א״בשרהו ש״ארה םשב י״ב ש״ממ מ״כו ב״לל וב
 ׳יס ה״גהנ ל״ז ם׳דומ ש״ממ ראובמ ןכו רחשה תוכרב
 י״פעא ןויקנב יד ת׳דלד איגמ םש ש״ממו ׳ז ׳יעס ב״צ
 וליפא הלפתל אלו ת״דל אל וניאשכד עמשמ םימ ול שיש
 והלוכבד וירבדמ עמשמ .ל״כע רבתסמ יכהו צ״א ןויקנ
 והב תיאד ג״עאו ב״לל םידי תליטנ ילב ויקסעל ךלוה סא
 םנמא א״סו ׳ם תוא ליעל ש״מכ ע״כל הער חור םושמ
 בתכ ׳זנה ר״מאמה ירבד איבהש רחא ב״י תוא ש״ונ ברה
 ןלומ ןוגכ תויקנ םושמד ידימב אקוד ונייהד נ״לו ל״זו וילע
 ךנכב לבא .אצויכו ושארב ןפוחו וילגרב עגונו וילענמ

 ינירסא



 םייח חרוא אי ר־תיחחש םידיתליטצ תוכלה
 ףפוחחו וילגרב עגונהו וילענמ ץלוחהו .וינרפצ לטונהו .ץחרמה תיבמו .ב׳הבמ אצויהו .חטמהמ
 .ותטמ שמשמהו .וילכ אילפמש ימו ג תמב עננש ימו םיתמה ןיב ךלוהה ףא א״יו נ .ושאר
 אוה םכח דימלת םא לטנ אלו ולא לכמ תחא השעש ימוי .ודיב ופונב עגונהו .הנכב עגונהו
 דחפמ וידי לטנ אלו םיפתכהמ םד זיקמה ה טי:ותערמ אצוי םכח דימלת וניא םאו חכתשמ ודומלת

 וניאו דחא םוי דחפמ וידי לטנ אלו וינרפצ לטונה .םימי ,נ דחפמ וידי לטנ אלו חלגמה .םימי ׳ז
 ץוחרל ותאופרו ןיחש ןהב הלוע וא תועקבתמויגפ הפי םבגנ אלו וינפ ץחורה י כ :דחפמ הממ עדוי
 (ד״סק ׳יסו ׳ז ׳יעס ב״צ ׳יס ןמקל !ייעו) הליכאב וא הלפתב רהזיל׳ ךירצ י אכ :אקליס ימב הברה
 שוריפ המיז ילומלמ) העיז ילומלמ םש שיש יפל םדאב םיסוכמה תומוקמבו ךריו קושב עגיל אלש

 אמהוז

 הלוגה ראב
 כהו ילפס ףוסנ
 *ג״כ ׳יס וב

 ׳ח קרס יכדרמ ב
 י״רהמ ג .תוכרבד

 .סש ד .׳ז ׳יסב

 : ב״יק םיחספ ה

 ן נ׳לק תבש ו
 :א״בשלה ׳ושח ז

 םייחה ףכ
 ךירצ דמול וניא וליפא הער חור סושמ והב חיאד ינירחא
 ירבדמ היפוג והיא איבהש היארהמ חכומ ןכו וידי לוטיל

 ידימב לבא ׳וכו חויקנד ידימב ירייא םשד ב״צ ׳יסר א״גמה
 ש״מ !ייעו פ״כע לוטיל ךירצ הער חור םושמ סהב שיד
 המ הנה .ל״כט קודו ס״כהבמ אצויה יבג ח״י ק״ס א״מ
 חור סושמ יוהד ידימד היאר איבהל ופנווכ א״מ למ ןייצש
 סשב םש א״מ ל״זד דמול וניא וליפא לוטיל ךירצ הער
 ר״ור םושמ ונייהו ל״כע !־.ירחשב ומכ ףכה ץחרי י״הדס
 ףכח לוטיל ךירצ סירבדהולא לכב בתכ י״הדסה אהד א״זו
 ר״מאמה םגו דלימתכל אקוד והזד ל״יו ג״ס תוא ליעל ש״מכ

 :רימחהל בוט הלמתכלד הדומ

 םא עדוי יניאו ׳וכו סיפתכהמ םד זיקמה ט״י ׳ך?ס <אצ
 ןכו סיקנאב וא !יפערש !ירוקש המ הז ללכב
 וידי לוטיל ךירצ סא סעקוואיפ וא לגיא !ירוקש הקולע
 א״א ג״מרפ .הזל םג וידי לוטיו כ״כ חרוט ןיאד האריו

 ־ ב״כ תוא
 א״מ בלל הפי בתכ .׳וכו לטנ אלו חלגמה 2ש <בצ
 בתכדמ ל״זו ח״י תוא בבל רשוי ארקנה א״נוקב
 א,יוד עמשמ חלגתמה בתכ אלו חלגמה
 ותלוז ידי לע חלגתמה לבא ודיב ומצע תא חלגמש ימ
 ךומסב בתכד םינרפצ תליטנ יבג קדקדל שי ןכו לוטיל צ״א
 לוטיל םיגהונ םלועה לבא ׳ונו לטנ אלו וינרפצ לטונה
 הווה אוה הזש רחא ידי למ חלגתמ אוהש וליפא םהידי
 ןידב ב״ס ג״סק ׳יסג ל״שממ םירבדה ו״ק הארנו ליגרו
 ןושלד קחדנ םנחבד הארנו .ל״כע ש״ועי ׳וכו ליכאמה
 םירמא ול וחליג ןיב ודיב ומצע חלג םא ןיב עמשמ חלגמה
 םירחאל חלגמהו םש דוע בתכו .וינרפצ לטונה יבג ל״י ןכו
 עגונהו ושאר ףפוחכמ ערג אלד םידי תליטנ כ״ג ךירצ אוה
 יגרפצ לטונה םנמא .ל״כע הליטנ םיכירצד ודיב ופוגב

 אוה םירמא ידי לע וינרפצ לטונה אהד לוטיל צ״א םירחא
 תוא ליעל ש״מכ םידיה לע הרושה ר״ור םושמ לוטיל ךירצ
 םושמ יאו לוטיל ךירצ המל םירמא ינרפצ לטונה לבא א״ס
 .א״ע ח״י ףד ק״ומב ׳יאדכ סואימ םהב ןיא םינרפצב עגונד

 :ב״קס ב״לקת ׳יס ט״האב ואיבה ז״אירה כ״כו

 ריבעה םא ןיב אנש אל ׳וכו לטנ אלו חלגמה □ש (גצ
 םגד םיירפסמ י״ע וא רעת ידי לע ורעש
 ח״א רוט ןייע ,חולג ארקנ םיירפסמ י״ע ורעש ריבעמה

 :׳ג ׳יעס ן״ש ׳יס ד״וי ע״שו א״פקת חס

 תוא ש״ונ .םהב עגיל ןיא םילוגמ סה וליפא ךריו קוש
 :׳ו תוא ח״ור ,ו״ט

 רהזיל שי ןכו .העיז ילומלמ הש שיש יפל םש (חצ
 ןוגכ הברה העיז םש שיש דגבב עגיל אלש
 תוא ׳מ ׳יס ע״שה ׳יק לע ש״המע ,עבוכה לש ימינפה דצב
 רהזיל שיד נ״זפלו ל״זו םש ח״ור כ״כו ,ל״הב םשג ג״כ
 תושממ שיש העיזמ הברכ אוהשכ םיעבוכב ענילמ כ״ג
 י״טנ ךירצד העיז ילומלמ אצוי ןרופצב קומדי סאו אמהוזמ
 ודבוקכ דע ויתוערזמו וידימ אצויש דבל העיזב עגוגשכ ןכא
 ןמקל ובלבה םשב י״בה ם״מכ הלוגמ םוקמ ארקנ אוה זאש
 העיזה לבקל ןותנה דגבב וא תנותכב עגונ םא וא ב״צ ׳יסב
 הארנ העיזכ תמחמ חיפטהל מ״ע חפוט וליפאו חל אוהו

 אכילאמהוז תושממ םוש העיזה ןמ אצוי וניאש לכד רורב
 :ל״כע ללכ אששמ

 הנכס שי העיזבו ,העיז ילומלמ םש שיש יפל םש (יצ
 םינפכ תמיזמ ץוח תומה סס םדאה תעיז לכש
 לכאת ךיפא תעיזב רבדל ןמיסו ,׳ד ׳יעס ו״יק ׳יס ד״וי

 : ו״כ ק״ס ט״האב ,ז״טע ,םחל
 •תאוצב עגיל אלש׳ ןכו .ושארב ךכחל אלש ןכו םש <זצ
 ב״צ ׳יס ה״גהב ש״מכ דגב ידי לע סא יכ ףאהו ןזואה
 ׳ט תוא ב״כ ללכ א״ימ ,םש ז״ר ,םינורחאכ כ״כו ׳ז ׳יעס
 ל״ז ו״מרהמ כ״כו .ג״כ תיא ׳מ ׳יס ע״שה ׳יק לע ש״כמע
 ירומ דאמ ינריכזה סג ל״זו ש״כרב ןינעב תונווכה רעשב
 המהוזה תוקנל ידכ סינזאה ךותב עבצאכ סינכהל אלש ל״ז

 ונילע רמג דע תוכרבכ תלחתהמ ללכ הלפתה ךותב םהבש
 םייחכ ףכ כ״כו ,ל״כע י״טנ ךירצ ךכ השע םאו חבשל
 םיקידצ רוא םשב דוי דא ב״צ ׳יס א״ח בלל דסיו ׳ל ׳וא ׳מ ׳יס
 אלדו םידי תליטנ ךירצ ימטומבו ונזאב ועבצא םינכמהד
 ר״בממכ םג .(סש בלל הפיבו ׳גתואמ״ורב אבו?) ק״ומהכ
 ףאה תאוצ תעיגנב לקה ק״ומה ל״ח בתכ ׳ד תוא םש
 צ״שו םש ת״עש ואיבהו .ל״כע אריהנ אלו ודיב היל ימר יכ
 אלא םינכמ ד״לו םייחה ףכ םש םייסו ,ד״ע י״ק ףד
 אמהוזב עגי אל םסיקב וא הפמב חנק םא ימנ ה״ה
 אקוודו .כ״ע עגנש רמא הזב ליעוה המי םהמ תאצויכ
 .שממ האוצמ ארימחאל יאדו השבי לבא החלו הכר איהשכ
 ׳יס ח״ס ירבדמש סש םש ח״ורהל ןייעו ,םש בלל הפי
 צ״א ומטוח חנקמהד הארנ ב״ע ן״ר ףד ה״לשו ב״נר
 הז לע ךומסל שיו •ש״יע חוניקב יד אלא םידי תליטנ

 : רשפא אלד אכיה
 עמשמ ׳וכו וינפבו ושארב סילוגמה תומוקמ לבא םש (חצ אלש הליכאב וא הלפחב רהזיל ךירצ .א״כ ׳ימס (יצ
 עבוכל ץוח אוהש המד ןושלה טשפמ אידהג ל״ז ןרמ ירבדמ עמשמ .ךריו קושב עגיל

 םימישמש (ן)

/ 



 םייח חרוא ד תירחש םידי תליטנ תוכלה
 םוקמו וינפבו ושארב םילוגמה תומוקמ לבא ושארב ךכחל אלש ןכו (םינטק םירופש ןיפכ אמהוז הלוגה ראב
 יקנמדידיס לכב וא רפעב וא רורצב וידי חנקי םימ ול ןיא םא ה בכ :דיפקהל ןיא ויתועורזבש הלוגמה י־* תינרנ ח

 ךךבין ףוסג ש״אר ט

 םייחה ףכ
 ןיב אנש אלו דיפקהל ןיא הלוגמ אוהו שארה לפ םימישמש

 הפיזהד םושמ םפטהו חלוגמ אוה םא ןיב רפשמש שי םא
 ז״טבו ה״גהב ש״מכ אמהוזהב שי כ״א אלא חקזמ הניא
 הפיזב ןיא ריואה םש טלושש ןויכ םילוגמה חומוקמו ו״ט ק״ס

 ריואה טלוש כ״ג רמש םש שי וליפאו המהוז םוש איהה
 א״י תואב בסנש ר״מאמהכ אלוו סקזמ הניא ה״ושמו

 :ש״ופי חלוגמל רפש שי םא ןיב קלחל רשפאש
 רסומ ,דיפקהל ןיא ויתועורזבש הלוגמה םוקמו □ש <טצ
 וראוצבו וד׳בוק ארקנה קרפה דפ ודיב מגיל
 א״גמ ,ב״קס םש ז״ט תבלכה םשב ב״צ ׳יש י״ב ,הזמה דמ

 בסנו ׳ב תוא הלילב תלס ,ד״י תוא ר״א ,ג״כ ק״ס ןאכ
 םהישובל ךרדו המומה יפל לכהד ד״נפלו ל״ח הז למ ש״כחמ
 ןיכרוכ ןיא ןכו דיה תיב בחרש תנותכ םהל שיש םוקמד
 בורה פ״פ א״מ יכש רופישה דפ ראשנ כ״א ראוצה ביבס
 תחפטמ ןיכרוכש םוקמב לבא המיז ילומלמ םש אכילו הלוגמ
 ולא סג כ״א רצק םהלש תנותכ לש די תיבו םראוצ ביבס

 ל״כמ הפיז ילומלמ םש סג שיו םיסוכמ בורה פ״מ תומוקמ
 טגונ םא וליפא לאמש דיו ל״זו ז״י תוא םש ח״א ןב ׳ה סו
 ישילש ינש רחא דפ ןיליפת םש חינמש עורזל ךומסה קרסב
 הציחר צ״או םילוגמה תומוקמה ללכב בישמ אוהה קרפה
 מגנ םא די לש ןיליפת הב םיחינמ ןיאש ןימי די לבא ללכ

 תומוקמ בישמד הציחר ךירצ טורזה קרס רחאש קרס ותואב
 בישח כ״ג השאה ןכו םש שמשמל ךרד ןיאד ןויכ םיסוכמה
 הכירצ הפגנ םאו םיסוכמה ללכב הידי יתשב אוהה קרסה
 סהיתיפורז וקריס תוככל םישנה ךרדש םוקמבו הציחר
 שארב ףכל ךומס תואלול חינהל םכרדש ףכל םיכומסה
 הפגנ םא םגזאפורזה לכ הסכמ תנותכה היהתש תנותכה
 תקינמש ןמזב םידדה ןכו תויקנ םושמ הציחר הכירצ הטורזנ
 צ״א םהב הפננ סא דימת ןילוגמ תויהל ןכרדש הנב תא
 םתוא תוסכמ תויהל ןכרדש תקינמ הניא םא לבא הציחר

 םא הציחר הכירצו םישוכמה תומוקמ ללכב םה זא ירמגל
 סג םישנאה ךרו סאד וירבדמ טמשמ ,ל״כפ םהב העגנ
 דיב עגנ םא ףכל ךומה תנותכה שארב תואלונ חינהל ;כ
 ןויכ :צימר צ״א עורזל ךומסה קרפה ישילש ינש דפ לאמש
 בישמ אל םהב שמשממו ןיליפת תחנה תעשב םתוא הלגמש
 עורזב וליפא ןימי דיב עגנ םא לבא םיסוכמה תימוקממ
 : ש״החמה ירבדכו םיסוכמ תויהל ןכרדש ןויכ הציחר ךירצ
 ׳וכו רורצב וידי חנקי םימ ול ןיא סא .בכ ׳יעס (ק
 ב״צ ׳יס ז״ר .ד״כק״ס א״מ ,ח״ס .הרוקב וא
 ׳ז ׳יעס ב״צ ׳יס ע״ש ,לתוכב וא ,׳ב תוא ש״הנ ,׳ד תוא
 א״וקב בלל הפי כ״כו .ד״ע י״ק ףד צ״ש ,־ה תוח םש ז״רו
 ,הסמב וליפאו ,ע״שב כ״כש רכז אלו צ״ש םשב ׳ב תוא
 וא הינסדב חנקמ הניפסב אוה םאו ,׳נ ׳וא ׳ז ללכ א״יח

 לוטלטב יאשר ןיאש חבשב ןד התא ןכו ,םישק םידגבב
 :ש״קהמ ג״פ מ״כ סשבג״ל׳וא םיתז יליתש ,רפע וא רורצ
 אימוד פ״ג חנקל ךירצו ׳וכו רורצב וידי חנקי □ש (אןי
 תכרב םשב ׳ז תוא ט״הגהב ג״הנכש ,םימד

 וילע בתכו ג״י תוא ת״וע וירבד איבהו ,׳ס ׳יס םהרבא
 ס״ג יל המל ר״ורל ינהמ אלד ןויכ הארנ וניא ד״נעלו ל״זו
 ׳ט תוא א״סכ וירבד איבה דועו ,ל״כע יגס אמלפב ןויקנב
 ןרמ ירבד היל טימתשיא הבר הליחמה רחאו ל״זו וילע בתכו
 ךותל ודי ךשכשמד ׳תב ל״ז א״בשרה ד״ע בתכש י״בב ל״ז
 חור ריבעהל לבא ללפתהל ידכ אקוד ונייהד וילע בתכ ילכ
 ילכב םידי ךושכשו יוריע ידי לע פ״ג יפבו ינהמ אל הער

 אוהו ,ל״ז ד״א ׳א םעפ אלא בישח אל םימפס המכ וליפא
 חנקמ םאד ברה בתכ ךיא התעמ ,ק״הוזה ירבדמ קיודמ
 תמאב אהד םימ ומכ פ״ג חנקיש ךירצ רפעו רורצב וידי
 חור ריבעהל אלו הלפתל אלא ינהמ אל רורצו רספב חונק
 רפעב חמק מ״נ יאמל כ״או הז ׳יעסב ןרמ ש״מכ הער
 הלפתלו הלפתל אלא ליעומ וניאד יגס א״סב אהד פ״ג
 ב״י תוא ר״מאמה םג .ל״כפ ןרמ ש״מכ יגס א״פב ש״קלו
 אלא ר״ורצ וניאש לכד פ״ג חנקל צ״א ןרמ תפדל בתכ
 ק״ס ר״אה לבא ,ש״ייפ ג״הנכש לפ המתו א״פב יגס ןויקנל
 אלא ןייע אלו ל״זו וילע בתכו ת״ומה ירבד איבה ו״ט
 ןכ בתכד ט״מ ףד היפוג םהרבא תכרבב אלו ג״הנכשב
 אלד ארתב אצוריתל לבא ר״ורל ימנ ינהמד אמק אצוריתל
 שוחל הארנ הליחתכלו פ״ג ןניעב אל םימ אלא ר״ורל ינהמ
 ג״ל תוא א״ח בלל הפי ׳כ סג .ל״כע אמק ץוריתל
 ריאמה ש״מ יפלד אלא ל״זו בתנ ת״ועה ירבד איבהש רחא
 הער חור ריבעהל אל לבא ן״רמ ש״מ לע ג״צ ק״ס ץראל
 אצורית דחל א״בה םשב ג״הנכשו ר״אה םשב ןהילעש
 המיתה ןמ כ״כ וניא כ״א ש״יע הער חורל םג ליעומש
 אצמי אלשכ רבדה ןוכנו םימעפ ׳ג חנקל ךירצד ש״מ

 :ל״כפ ללכ םימ
 םיכלכולמ סה סא אנש אל .׳וכו רורצב וידי חנקי □ש (בק
 ע״צו ב״צ ׳יס רוט .ותפד חיסהש אנש אל
 אמלידד ל״צותפדה חסיה לש םידיב רורצב ןויקנ ךייש המ
 :ג״קס םש א״גמ ,חנקסיו האוצ וא העיז טעמ וב קבדומ
 בג ףא תוקנל ךירצו ,׳וכו רורצב וידי חנקי זיש (גק

 :ו״ט ק״ס ז״שמב ג״מרפ .קרפה דפו דיה
 ךכ לכ םימ ול ןיא םאו .׳וכו םימ ול ןיא םא □ש (יק
 י״טנפ ךרביו א״ס לוטי יוארכ ס״ג וידי לוטיל
 תרבעה ליבשב הנקתנ אל הכרבה יכ ר״ורל ינהמ אלד םגה

 ותשודקב שדקתהל ךירצש יסל אלא דבלב וידי לפמ האמוטה
 םימ תקירז י״פ וידי לעמ האמוטה ריבעהלו ה״בקה לש
 ןינרבמ ךכלו רויככ ןמ וידי שדקמש ןהככו ילכה ןמ םירוהט
 ורודיסב ז״ר .א״פב יד םידי שודקלו ׳ונו ונשדק רשא
 ׳ב ק״ס א״גמה ד״ע ע״של ויתוהגהב א״קער ׳גה כ״כו
 תחאכ וידי ׳ב לע תיעיבר ךופשל רהזיש ךירצ מ״מו ש״יע

 . םש ז״ר ,א״ס אלא וידי לטונ ןיאש רמאמ
 ק״ס א״גמכ בתכ .יוכו םידי תויקנ לע ךרביו □ש (ידק
 םלופלד קספ ט״נק ס״סבד מ״צ ל״זו ה״כ
 ד״נשת׳יסבו א״צק ׳יס א״בשרכ ׳ושחב מ״כו י״טנע ךרבמ
 י״טנע ןיכרבמ ןכלו) ילכה ןמ לוטיל יוויצה רקיעד ש״יע

 ש״ע
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 :םתוא הקניש דע םשה תא ריכזהל רוסא זאש םורע

 םייחה ףכ
 אלטנ ומש היהו ידמ רופישל םימכח הופבקש ילכה ש״פ
 םושמ הסגמ תלפתל י״טגפ ןיכרבמ ונסנא ןיא ןכלו (ש״הממ

 אל אה) י״קנ לע ןאכ קספ המל כ״או רפט ןויקנב ידד
 (ש״הסמ י״טנה לפ וניוטצנ אלא אדירג תויקנ לע וניוטצנ
 ע״ישיה וירבד איבהו ,ל״כפ ו״ס ח״כק י״ספו א״ס ש״מע
 ךרבל א״אד ןויכ ללכ ךרבי אלד ותנוכד בתכו ׳ה תוא
 רקיעד ל״זמ ונקית אלש הכרב אוה י״קנ לפ תכרבו י״טנע
 החנמה תלפתב ןיכרבמ ןיא ךכלו ילכה ןמ לוטיל יוויצה
 םימ ול ןיאב ה״ה כ״א ךרבמ וניא רפמ ןויקנב ידד ןויכ
 חסונ וניצמ אלד ןויכ י״קנ לפ ךרבל ןיא ןויקנב ידד ןויכ
 ךאו ,ט״י ק״ס א״גמ ד״ע םלוע יימ כ״כו .וז הכרב

 הבושת שי ןידל םא א״מה ירבד לפ ע״ישיה םש בתכש
 .ל״בסד סושמ ךרבי אנש יוארהמ אנידל םשסייסמ״מ ,ש״יע
 ׳יפא .הלפתלו ש״קל אנא י״טנ ונקת אצ .ג״כ ׳יעס (יוי

 ש״מכ י״טנ ךירצ הלפתל דומילמ דמועה
 םשב ד״ל תוא א״ח בלל הפי כ״כו ,ג״לר ס״ס ה״גהב
 ׳יס ג״הנכשב כ״כו ,ה״גהב כ״כש רכז אלו ׳א ׳יס ז״טע
 ל״זו בתכ ל״ז אוה לבא .ל״ירהומ םשמ ׳ג תוא י״בגהב ב״צ
 הזב םירהזנ רודה ילודג ראשלו ברה ירומל יתיאר אלו

 :רשפאד אכיה רימחהל ןוכנו ,ל״כע
 תליטנ םדוק ךרבל לוכי תירסשד תוכרב לבא סש (זק
 ברה ש״מכ ׳יפב רסא ק״הוזה ׳סב ,רכו םידי
 ג״הנכה ואיבהו ב״ק ףד סייס ךרדב ונאזנול יד ם׳דהמ
 םשמ י״כ המסה רוא ׳סב ל״ז ונינקז רומל יתיאר הזכו
 י״כרב ,ע״שב קספש ומכ אלדמכומ ק״הוזבד ל״צז ו״מרהמ
 ן״ונ תוא ל״כזהו ד״מ ףד צ״שה וירבד איבהו ,׳ח חוא
 ׳ט תוא ז״מ ׳יס בלל הפיה כ״כו ,׳ל תוא ח״פשהו
 תורקל וליפאו םידי תליטנ אלב ךרבל רוסאד ק״הוזה םשב
 ת״המב ז״ר כ״כו ,ש״יפ רוסא אדח הלמ וליפאו הרותב
 לוטיל סימ ול ןיאש הרקמ עריא סא מ״מו .׳ז תוא ׳א ׳יס
 הלילב סיכשמשכ האמוטה סור ריבעהל יוארכ פ״ג וידי
 ס״ג וידי לוטיו םויה ריאיש דע ת״דמ למביל ול הלילס
 דומליו ךרביו הקנמד ידימ לכב הקני וא טעמ לוטי אלא
 ד״ק תוא ליעל ןייעו "םש ז״ר ,םיקסופהו דומלתה ןידכ

 : ה״ק תואו
 ותטמב הלילב אמצש ימ ל״זו ב״ס ׳יס ז״טה בתכ (חק
 הכרבה רהרהי ךרבלו וידי לוטיל ול א״אש
 ׳ד ק״ס םש הלולב תלסה כ״כו .ל״כע דכו התשיו ובלב
 קלח ׳ד ק״ס םש ר״אה ןכא ,ז״ט תוא ׳ה ללכ א״ח כ״כו
 וא לתוכב וידי הקני אלא רהרהל לוכי וניאד ז״טה לע
 ז״בדרהכ״כו ,ש״יע ךרבל לוכיו יקנמד ידימ לכב וא רורצב

 ׳יס הנורבמ י״רהמ ,ת״ושנ הלעה ןכו .ש״יע ס״ל ׳יס א״מ
 וילע בתכו ןייז י־׳רהמ ת״וש םשב םש י״כרבה כ״כו "ה״ס
 סשב ׳ח תוא ׳ד ׳יס ליעל ןניבתכד יאמ יפל. םלואו ל״ז אוה
 ר״ורשכ ךרבל רוסא ׳וזה יפכד ונאזנול יד ס״רהמו ו״חרהמ
 סיפכ ןויקנב ינהמ אלד טושפ הארנ וידי לע דמוע ונדופ

 חלונה ראכ
 חנש י .סמרנ

 רהוזנ .םשו טק
 :גשיו 'ס

 םש ש״ארה כ תנווכ

 .םנושתנ א״נשלהו

 .:םש ל

 םא כ״עו פ״ג י״טנ ךירצ ר״ור ריבעהלד אצויכו תילטמב
 ובלב הכרבה רהרהיש רקיעה זומרל לוכי וניאש סונא אוה
 לע דומעל ומצע קומדיו סונאי ש״ריו דכו ז״טה ש״מכו
 "ל״כע הנקתכ המלש הכרב ךרביו פ״ג וידי ןוחריו ודמע
 ת״עשו ןונ תוא הכרב ךרע ל״כזהו .םש צ״שה וירבד ואיבהו

 וניא םאד ו״ט ףד א״ח המדאה ירפ כ״כו "ח״כ תוא ןאכ
 רהרהל לכוי יזא ןשיל לכוי אל כ״חא זאד ךרבלו לוטיל לוכי
 ברה ונב כ״כו ׳ש״יע ז״טה ש״מכו אצויו ובלב הכרבה
 םיללכב ח״אח ג״ושה כ״כו הז ׳יסב םימכ תוכרב ׳סב
 ןרו ב״כ׳וא ׳א ׳יס ט״דהירקע ואיבהו ה״כק ׳וא םידרפנ
 ף״חרהמ כ״כו "ש״ועי ׳א ׳יס קחציל רוכז ת״ושב ׳להל הלעה
 םשב איבהב ש״ועיו /ח תוא ׳ח ׳יס םייחה ףכ ׳םב ל״ז
 םשמ ב״ע ג״פ ףד דודל הלפת ׳סב ש״מו .םיקסופ המכ
 ךרביו תיעיברמ תוחפ ןשיש םדוק התשיד תוצמה רעש
 לכ התש םא רקבבו הלילה לכ התשיש המ .לכ רוטפל
 ל״כזב ]ייע הנורחא הכרב ךרבי א״בב תיעיבר רועיש הלילה
 תנישד חכומ ׳ז ׳יעס ח״עק ׳יסבד וירבד לע המתש םש
 :ד״וי ׳וא ב״ס ׳יס ןמקל דוע ןייעו .ש״ועי קספה יוה עבק
 אצויכו השודק וא שידק עמש םא ימנ ז״פל הארנו
 וידי לוטיל ןיידע קיפסה אלו ותטמ לע ודועב
 סויג ןשיה לבא "ל״ש׳יכ יבלב השודקה וא שידקה רכרכיד
 תוצח ןוקית דמלו ש״הרב ךריבש רחא הליל תוצמ רמא וא
 לוכיד הארנ וידי לטנש םדוק אצויכו השורק וא שידק עמשו
 ;ויכ ז״מ תוא ליעל ןייע הזב אתנולפ שיד ג״עאו .תונעל
 רחאד בתכ א״ע ז״פדו ב״ע ו״פ ,ז ש״הנ ׳םב ש״שרהד
 דמלו ש״הרב ךריבד רחאמ תטלוש ר״ור ןיא הליל תוצח
 הארנ חמ הלאש םולש ירבד ׳הב ודכנ םיכסה ןכו ח״ת
 ןויכ ףנוטמה םוקמב עגנ אמלד ןנישייח אלו תונעל לוכיד
 ירפו "םש ז״בדרה ןייע "םהידגבב םינישי םלוכ אנדאהד

 :םש המדאה
 אמתסמש יוכו םורע ותטמ לע ןשי אוה כ״א אלא סש (טןל
 א״גמ "םירתסה תיב תעיגנב תופנוטמ וייי
 ראוצה תיבש ונלש םישובלמו ל״זו ז״ע א״א בתכו ז״כ ק״ם
 תוכנוטמ וידי אמתסמ עבק תעש םישובלמב ןשי סא חותפ
 ריכזהל וא דומלל רוסאו העיז םוקמב ופוגב ךוכחל וכרד יכ
 םא יכ עגנש ותקזח ;יא יארע תניש לבא הקניש דע ׳כ
 :ל״כמ םילוספ הלפתל קר הכרבלו ת״תל םירשכו ;יימ םתס
 "םתוא הקניש דע ׳ה תא ריכזהל רוסא זאש □ש ('ור
 וא ללפתהל לוכי ׳ה תא ריכזמ וניאשכ עמשמ
 רימחהל ןוכנ ןכו אקוד ואלד רשפאו תופנוטמ םידיב דומלל
 וילע בת:ו ח״י תוא ש״ונה וירבד איבהו "ו״ט תוא ת״וע
 םתוא הקניש דע דומלל רוסא עגנש עודיבד נ״לו ל״זו
 יאדוב ול עודי ;יא םא לבא ׳ו ׳יעס ב״צ ׳יסב ראובמכ
 ןוגכ םורע ןשיש ןויכ עגנש ןנירמא אמתסמד אלא עגנש
 וא הלפת הזיא וא ׳ה תרכזה אלב דומלל יאשר אכה
 אצמנ אברדאד ארמוח סוש הזב ןיאו ׳ה תרכזה הב ןיאש השקב

 ורמוס



 םייח ו תירחש םידי תליטנ תובלה חרוא
 דחא ףיעס ובו .תוכרבה תנווכ ה חלונה ראב

 ןיוכד לכה ןודא אוהש תונדאב ותאירק שוריפ ןיוכי םשה ריכהשכ חולמה שוריפ תוכרבב ןיוכי א א ליפ א
 ותביתככ

 םייחה ףכ
 תועיבקב ךכ דומלי אלד ל״פאו דומינמ לטבתמד ולוק ורמוח

 :ז״ק תוא ליעל ׳יעו ,ל״כע ׳טו יארעב אלא

 לכב ןכו .תולימה ׳יס תוכרבב ןיוכי /א ,י^ס (א
 ףועכ םדאה יוה כ״לאש ויתולפתו ויתוכרב
 ע״יב ׳יסב כ״כו .שובל .ף!פ5מש המ ןיבמ ןיאש ףצפצמה
 תוא א״ח בלל הפי ׳א תוא סיתז יליתש ׳ט תוא י״טנ ׳לה
 ךרבמש יא וידי לטונ אוהשכ ו״מ ׳יס םידיסחה ׳ם ל״ח /א
 ובל ןיוכי׳סדא לכ יפב תוריגשה תוצמה לע וא תוריסה לע
 תוריסה ול ןתנו ומע ודסח אילפה רשא וארוב סשל ךרבל
 סדאכ השעי אלו תוצמה לע ונויצו סהמ תונהל םחלה וא

 בלה ןויגה אלב ויפמ םירבד איצומו גהנמכ רבד השועה
 ןיכי רמאו היעשי דיב ונל חלשו ומעב ׳ה ףא הרח ז״ד לעו
 ינממ קחר ובלו ינודבכ ויתפשבו ויפב הזה םעה שגנ יכ
 ה״בקה רמא ,הדמולמ םישנא תוצמ יתוא םתארי יהתו
 םיקיזחמו םינפל אלא וניא יכ ינב השעמ האר היעשי היעשיל
 יתיבב שיאב ודיב ויתובא גהנמ גהונו קיזחמש םדאכ הב
 בלב אל םהיתובא גהנמכ תועובקה תולפת ינפל םיללפתמו
 ןיכרבמו ןיעצובו י״טנע ןיכרבמו םהידי תא ןיקנמ סה ,םלש
 םהיפב רוגש רבדהש ומכ ןיכרבמו ןיתוש ,איצומה תכרב
 כ״ע ןכל ,ינכרבל םינווכתמ םניא ןיכרבמ סהכ תעב ףא

 םיעדויה וימכח תמכח דבאל לודגה ומשב עבשנו ופא הרמ
 ןכל הירתב ביתכד הנווכב אלו גהנמב ותוא !יכרבמו ותוא
 וריהזה ךכיפל ,רכו וימכח תמכח הדבאו ,רכו ףיסוי יננה
 השעמו ,םלעופ םשל םירבד השע ורמאו רבדה לע הימכח
 לכב ל״א ויבורקמ ׳אל םולחב הלגנו ח״בי רחאל תמש ׳אב
 איצומה תכרב ךרבל קדקדמ יתייה אלש לע יתוא ןינד םוי
 ןיא אלהו ול ולאש בלה תנווכב ז״מהבו תוריסה תוכרבו
 ותוא ןימ ןיא ל״א ח״בי אלא סנהגב םיעשר טפשמ

 וירבד ואיבהו ,ל״כע םינושאר ח״ביב ומכ םיקזח תוינערופב
 בלל הפי ,׳א תוא ׳ו ׳יס ע״ש ׳יק ,ו״כ תוא ׳ה ללכ א״יח
 רמול ומצע חא ליגריש םדאל יוארו םש ע״שה ׳יק בתנו ,םש
 : ל״כע הנווכה תא ררועמ לוקה יכ םר לוקב תוכרבה תא
 ד״ס מ״גהב בתכ .תולמה ׳יפ תוכרבב ןיוכי שש (ב

 הבית םוש גלדי אלש רהזיל ךירצש ׳ת ׳להמ
 םלוכ םאיצוי אלא םעילבי אל ןכו ,תועמ הנומ וליאכ
 ׳א תוא ר״א ואיבהו ,מ״ד ,ג״מסג אוה ןכו ,ל״כע ויתפשב
 תחא תוא ה״הד הבית אקוד ואלד ל״זו ח״א םשנ בתכו
 תועונתהמ תוכשמנה תויתואב ןה תובתכנה תויתואב ןה
 םיכרבמש א״ב תצק לע ריעהל שי הזמו .ל״כע תולודג
 ןתכלהכ תוביתה ןיאיצומ ןיאו םנושלב םימגמגמו הצורמב

 אלו ׳וכו םלועה ךמ ונילא יגוד אתכב ;תכרב חסונ הזו
 ;יאש הכרב לכש הכרב אלב הזה םלועה ןמ םינהנש יד
 אלא ד״יר ׳יסב ׳ובמכ הכרב הניא תוכלמו םש תרכזה הב
 ינפלש םגמוגמ ןושלב וינפל םירבדמש םוקמכ דובכ הז ןיאש
 המיאב וינפל םירידמש אלא ןכ םישוע ןיא ד״וב ךיימ
 הל יואו ה״בקכ ה״ממ ינפל ו״ק לש ונב ןב ו״ק האריו

 ללפתמ וא ךרבמש העשב רהזיל שי כ״ע .׳וכו השוב התואל
 לע ןוטלשו תוחפל תולמה ׳יס ןיביו ןתכלהכ תוביתה איצויש
 וילע אובת עמושהו ,רתוי ךיראהל ןיאו לגרה רבד לכ

 : בוט תכרב
 םוש תושעל רוסאו .תולמה ׳יס תוכרבב ןיוכי □ש (ג
 ז״עוךרבמ אוהש העשב לק רבד וליפא הכאלמ
 ע״ש ׳יק ,ו״ט תוא םש א״ח ,ירק ימע וכלת םאו רמאנ

 : סש ז״טו ׳ג ׳יעס א״צק ׳יס ע״ש ןייעו ,םש
 וחבש אוהש שידקה תיינע תעשב הזב רהזיל ךירצד קך״!ךך
 ראובמכ ןיאלע ןיזר וב שיו ה״בקה ה״ממ לש
 ןיליפתה וא תילטה ןילפקמש א״נב תצקכ אלו ׳ווכה ׳עשב
 אוהשכ קורה ןמ יקנ ויפ היהיו .שידקה תיינע תעשב
 יס אלמי ׳אנש ויפ ךותב אהי אל רבד ראש םגו ךרבמ

 : ׳ב תוא םש ע״ש ׳יק ,ךיתלהת
 וא השודק וא שידק עמש םא ךרבמש העשב (י
 תוצמה תכרבב אוה סא םידומו וכרב
 הכרבה ןיב אלו הכרבכ עצמאב אל קיספי אל םינהנהו
 תוכורא תוכרב ךרבמ אוה סא לבא וילע ןיכרבמש רבדל
 קיספי המודכו שלש ןיעמו רצי רשאו ש״גו ש״ק תוכרב ומכ
 אוה ןיידע םא לבא ליחתה רבכש תוכרבה עצמאב אקודו
 רצוי םדוק ׳ה התא ךורב רמאש ןוגכ הכרבה תליחתב
 תורואמה רצוי הכרבכ םויסב אוה םא וא םהב אצויכו רוא
 ןיא ןוזמה תכרבב ןכו קיספהל ןיא המודכו רחובה וא
 ,׳ח ׳יעס ג״סק ׳יסב ןרמ ירבדכ הליפתכ יוהד קיספהל
 דבעידבו ,ג״י תוא ׳ה ללכ א״יח כ״כו ,ש״ועי ׳ב ׳יס ח״כשנ
 המודכו השודקו שידקב תוצמהו םינהנה תכרבב קיספכ סא
 ךרבמו רזוחד םש בתכ ח״כשנכ לבא ע״צב חינה א״יחה
 ׳יס לדוג רשק ,ג״קס א״אב א״נ ׳יס ג״מרפ ןייעו ש״יע
 תכרעמ ג״ח ל״כז ,ב״עו א״ע ז״ס ףד צ״ש .ט״כ תוא ׳ז
 ח״א ןב ,׳ה תוא ח״י ׳יס םייחה ףכ ,ב״ע ׳ה ףד תיבכ

 :׳ט תוא שגיו ׳פ ׳א הנש ׳ה
 העשב וירבא ועזעדזיו ארייו ׳וכו םשה ריכזישכ םש (יי

 ׳יק ,׳א תוא םש א״יח םשה תא ריכזמ אוהש
 םש א״ח איבהש בר השעמ איבהל שיו /ג תוא םש ע״ש
 דיגנא ׳א לודג ,תוריהזה לדוגל םישנא בל ביהלהל ידכ
 ׳א קידצל םוקמ ונפ לודג שער לוק מ״ש ד״בב עמשו
 והלאשו ועורזב ת״ס ול ונתנו לודג דובכב והולבקו רטפנש
 איהש הנושאר הוצמ תמייק ,ןה רמאו הזב ש״מ תמייק
 דיעמ ימ ורמא ,ןה רמאו ש״של אלא ךמאנכל אל ר״ופ
 ןיא דע השע רשא תוצמה ןמ וארבנש םיכאלמכ ואבו ךב

 כ״חא רכו וז הוצממ יתארבנ רמוא הז וג ודיעהו רפסמ
 רמאו ס״עבש הרות תמייק והולאשו םירוט ׳ד וינפל ואיבה
 תרכזנ והולאש ז״חא ,ל״נכ םיכאלמה ואבו דיעמ ימו ,ןכ
 ל״א אלו קיתשא ולאשו ורזח םודיו הלטבל ש״ש איצוהלמ

 םישובל םיכאלמ םידודג ואבו תודיערמא וזירכהו ידימ אלו
 תורכזא איצוהשכ ׳ס םויב יתארבנ רמוא הז ודיעהו םירומש
 סתולמש וערקיו ךכ רמוא הזו הנווכ אלב הלפתב כ״וכ



 םייחה ףכ
 אי3הו ,הבזה שכרב לעבו ה״לש לעבו מ״ע ׳ם לעב כ״כש אל ךיא החורס הפע ורמאו יחערק ינא סנו מ״כ ד״בה לכ
 "המלש םרכו ש״הממהו ,ש״ועי ׳א !■-"ש א״א ג״מרפ וירבד אבלו רוזמל וא סניהכל אובל וא וניד רמגנו ׳וכו חארי
 ,םינואג המכ םשב בר השעמ ׳שב כ״כש עירכה בשכו :ל״כע לוגלגבמ םניהגב רחבו לוגלגב
 םשב ר״בממה םש בשכו "ש״ועי ׳א תוא ר״נחמ כ״כו אוהש שונדאב ותאירק ׳יפ ןיוכי םשה ריכזישכ םש (י
 הלטב השעמ ל״זו ב״ע ׳ו ףד ש״רא חול ׳םב ץ״געיה בתכ ׳וכו א״ה ד״ויב ותביתכב ןיוכיו לכה ןודא
 םוקמב ןיב םשה תאירקש רבדב דוע םגמגמ ןיאש תקולחמ ולא תומש ןיוכי םלועל תמאה ימכח ש״עו ל״ז ת״ועה
 ףטחב ותורקל הווש םלועל ינדא םוקמב ןיב היוה בתכנש םדוקש המדקהב ׳וכה רעשב כ״כו ׳יהנודהאי הזכ בולישב

 ןיב קלסל ח״ב םשב ׳ה ׳יס א״מ .ש״מכ אלו ׳וכו חתפ ׳ב תוא ׳ז ׳יס רשיה רוא ׳םב כ״כו "נ״כהיב תמדקה
 אתיל חתפב ארקנ תונדא םשד ח״בה ש״מ סג םיקרפה ל״זו בלל הפי ׳ה םש בתכו .׳ב תוא (ו״רנ) בלל הפי ׳ה ואיבה
 תוא ת״עש ד״בהו ל״כע ׳וכו חחפ ףטחב אוה םלועל אלא ןוניאד יכה אתיאד א״ע ג״ד םינוקיתה תמדקהמ מ״כו

 :ד״וי תוא ע״יב ׳יס ״׳א ןייונכו ןייווה לכ ןלילכ ןוהבד ״יהנודהאי ןהמש ןירה
 ר״בסמ ,ערלמ םעטהש תונדא םש תאירקב קפס ליא אחילצ3 ןיב עיקב ןיב ,יהנודהאי ןיניאד תורכזא ןילא ׳ו־ו
 ערא סול ׳םו ׳ב ׳יס ח״אמ י״נונ םשב ׳ב תוא 1 יחא לכ3 יימיסמ קסיד הרכזא לכבד תואדוהו ת״ושב ןיב

 :אי תוא ע״יב ׳יסו ,םש ת״עש ד״בהו "ג״צד אדחילו הוהי3 לו!י ימא3 יי3ד אגווכל 1ייצ ללממ לכ3י
 , . רבחמו ןול רבחמד םלענ דיחי והיאד אדוחיב אדחכ ןול

 רתסנבו ׳ה התא ע׳מב חכונל תוכרבה לכ ונקתש המ <ח לוק היב רמימל אילת אלד הנווכה ךירצ היבו אדמכ ןול
 ה״בקה ולאכ ןיטל .ךירצש יפל ונוצו וגשדק רשא !ל״א ןב ג״הרה כ׳׳כו ,ש״יעו ל״כע הבשחמ אלא רובדו
 תמאבו דימת ידגנל ׳ה יתיוש ע׳מכ שממ ודגנל דמוע ןיוכי הליל3ן ת״ועה םש ש״מ סגמא ,ג חןא 3שיו ׳פ
 ה״בקהש ינפמ םעטה בתכ א״בירהו ,רתסנ איהה״גקה ר!נשן "תכ ןושלמ ק 5״א כ״,והל סךוק ,נדא 3ןלישכ
 ונוצו ש״מו ,ותוהלא דצמ רתסנו וישעמ דצמ הלגנ אוה ג״י׳וא ןמקל ץיעו גז הגוונ ןמעל םיוש חננ לנד אלא ,וכס
 תוצמ לכ ומכ אוה הרותב ראובמו בותכ וניאש י״פעא .ש״ועי .מא ןינעל אק;ד אוכ קוליחה הזד

 :׳א ׳וא ב״ס ״רוסת אלד ארקא ןניכמסו ןנברד םהש היהיש מ״כ3 ה״וןכ םש אולו!רש ס״כב ןוטל ךירצ 03
 יכ ה״הלז ירומ ל״א ,ובתככ םשה תוגהל רוסיא (ט םש הנורחא א׳הב ןייכתו דבלב היוה םש רייצתש
 ׳ד ארקי אלש אוה הז רבד ׳יפ תותימא ,י״ראה ירוג םשב י״כרב כ״כו ,םש תונוכה רעש "ינדא
 יולימב ונארקי םג סא לבא יולימ ילב ןבתככ היוהה תויתוא : םש ח״א ןב .ד״ע ג״מ ףד צ״ש
 םשה תא הגוהה ללכב ז״ג י״ה ו״יו י״ה ד״וי הזכ תויתוא ותבשחמב רייצי היוכ םש ריכזישנ רהזיל ךירצ 03
 תינישלב ז־בדרה כ׳כ\ ,תיינש •ס תוצמה רעש "ויתויתואב םלועל דוקינב ודקנל וגהנ םישמוחבו ׳יסבו תודוקנב םשה
 ןיא תונדא םשב לבא ,יא סוא ל״כז ואיבהו ,היל "ם םיבמרה ולצא הז היהי זא רפסה ךותמ תוארקמ דמולו ללפתמהו
 ךרה בתכו ,םש ל״כז ,םש ז״בורה ,יאה יליכ ונ רימחהל לע היוכ םש בותכל בוטו ,םש ח״א ןב ,חרוט אלב לקנב
 ואולימב ם״יוס םש ריכזמ היה ליז י״ראהשכ א״ע ק״ד היילש ינדא םש הנורחא א׳ה ךותב בותכיו ףלק לע וא ריינ
 ואו אה יא דיי דמוא היה ךכ אלא אה דוי רמוא היה אל ינדא היוה םש ולצא בותכי כ״מאו םלועל דוקינב ונדקניו

 "אה יא דוי אה יא ףלא רמוא סיה. היהא םשב ןכו אה יא ריכזמש תע לכב וב ןיוכל ולצא יוצמ היהיש ידכ בולישב
 ת״ח תנווכב ייראה לש ע״ש ׳סב כ״כי ,םש ל״כז ואיבהו תקח ׳יס ספדנ התעו "הלפתב ןה םיקוספב ןה םשה תא

 ׳ד חוא הנוקה לכו ונרמאש רדס לע תויוהה לכ םייושעו םליע
 םש םוש ויפב איציהלמ רהזינ ל״ז י־ראה היכ 03 (י א״אש ימ והימ ,חבושמ ז״ה הנקתכ ׳יפת ללפתיש ידכ וגממ

 םחוא וליפא םיכאלמה לש וא שדוקה תומשמ :ונרמאש ומכ השעי ול
 אלא שורדכ עצמאב סחוא רכוז היס אלו םירפסב םיבותכה ףלאב בותכשכ לבא ׳וכו אה דויב יתביתכב ןיוכיו □ש 0
 היהשכו ח-יט ס״מ רמוא היה ןררטטמ רכוז היהשכ הז ךרדכ א״גמ ,לכה ןודא אוהש אלא ןיוכל ןיא תלד
 םנמא הזב אצויכ ןכו ס״מ ך״מס רמוא היכ לאמס רכוז ותורקל ךירצו .׳ב תוא סיתז יליתש ,׳א תוא ז״ר .א״קס
 םחומשב םיארקנה א־יב םיאצמנ םהש םיכאלמה חומש (ש״החמ .שרפל צ״א םלוח תלדה לעו ףלאה תחת ל״ר) חתפב
 ׳רוסיא ששח םרב ןיאו םריכזהל רתימ לאירבג לאכימ ןינכ חתפב ןירוק םתצקמ אה ד״ויב בתכנשכו ןונה תחת ץמקו
 ׳סוי לכב האירקה רדסב הוצמו דיגנ כ״כו "םש ס״העש ׳תבו .ח״ב .םיזנכשאה גהנמ ןכו ירצל ןיטמ ןירוק םתצקמו
 סיספשמ ׳ם מ״הטש בתנו ׳םש ל״כזס ואינהו ,םש ה״לש כ״כו ארקי תלד ףלאב בתכנש םגש אתיא ןילבולמ ם״רהומ
 וריכזת אל םירחא סיהלא םשו לט רבוע לאמס ריכזמהש םנמא ,םש א״גמ .תרכינ חתפכ תרבכ היהת אלש ןינעב
 םירבד ןיעמ ריכזהל ריסא אוה סגש אלא דוע אלו "ש״יע ׳ושתמ ס״רהומ וב רזחש ח״א םשב בתכ ׳ב ק״ס ר״אה
 ליא זי׳על ןישלב דמול םיליגרה םדא ינב ולא ןיגכ ולא ומכ אוהו חתפ ףטמב ףלאכ תורקל רהזיל קספו ל״נה
 םסש יסל ללכ םריכזהל ןיא ולא םירבדב אצויכו ול׳באיד בתכו .ש״יע םהמ דחא םושב ךיראי אל ךא חתפ אבש

 םידשה (ן)



 םייח ו תירחש םידי תליטנ תובלה חרוא
 הלוגה ראב

 ׳יסב ב סש רכרכ א

 ׳ופסוה ג םש י״שי

 תפדצ ףסוי תיב ד

 ׳צ הדנ ה רוטה

 ר״רה ז ףסוי תיב ו

 םהוהובא דוד

 ׳יפב ׳חנג סש ח

 א״דרה מ י״שר

 :םיפיקמ ׳ד ובו .וישוריפו הטשנ ימלאו רצי רשא תברב ןיד ו

 האלפנ הסכחב איה םדאה תאירבש הסכחב םדאה תא רצי רשא ךרבי אסכה תיבמ אצישכ א א
 ןיהתחש המכחב ם״יו ג ךומסב ןמקלדכ םיבקנ אלמ אוהו חור אלמ דונל המוד ףונהש םש לע סייו נ
 םיבר םיבקנ שוריפ י םילולח םילולח םיבקנ םיבקנ וב ארבו וארב כ־חאו ןושארה םדא לש ויתונוזמ
 דחא םתסי םאש םייעמו םרבו בל ומכ םילולח םיבר םירבא וב ארב םגו תעבט יפו םטוחו .דפ ןוגכ
 ריואל אצוישכו םותס אוה ומא יעמב והשכש הפה אוהש יי ׳א בקנ שי םיבקנבש רמולכ םהמ
 וליפא םייקתהל רשפא היה אל םותס ראשנ היה םלועה ריואל אצוישכ םאו חתפנ אוה םלועה
 תחא העש וליפא םייקתהל רשפא היה אל םהמ דחא חתפנ היה םא םילולחה םירבאהו תחא העש
 יא לובגה ותוא רבעש ןויכו תומי אלו םותסיל ויבקג ןילוכיש םדאל שי לובגש י• שרפל שי דועו
 םירבאה ללכבו המאה יפו תעבטה יפ םה םיבקנה ללכבש ןויכו תחא העש וליפא םייקתהל רשפא
 ויכרצ תיישע ןינעמהזחבשיוה ריפש םייעסו סרכ םה םייקתהל רשפא יא םהמ דחא חתפי םאש םילולחה
 דחא חתפי םאש ללכב תומי לובגה רבע םאש דע רתויב ויבקנל אצוי םאש רחאמש דוע רשפאו
 םיבקנהש םש לע רשב לכ [ילוח] אפור י .שממ ויכרצ תיישע ןינעמ ימג םהמ דחא התפי םאש יוהו אוה םהמ
 יגפמ ח תושעל אילפמו האופר איה ותאצוהו תומי ןטבגשפעתי םא יכ ולכאמ תלוספ איצוהל וב ארבש
 וחורו םיבקנ אלמ םדאהו אצוי חורה טחס לש הדוחב בקנ דוגב םדא השעי םאו -חור אלמ דונל המוד םדאהש
 : תלוספה החודו לכאמה בוט ררובש ש״ע שרפל שי דועו ט אלפ חז ירה וכותב תרמתשמ
 ימשג רבדב. ינמור רבד רשוקו וברקב סראה חור רמושש המב תושעל אילפמש שרפל שי דועו הגה
 ירבד) וברקב תרמתשמ ותמשנו תואירבה וקב םדאה זא יכ רשב לכ אפור אוהש י״ע אוה לכהו

 ומצע

 םייחה ףכ
 רעש .התוא םיריכזמשכ סכ רבנחמו וקלחב סה םידשה

 :םרעי תיברע חגיפת לש ׳א שורדב חטומה
 ודיב איה הריבע הלענל ׳ה תא ריכזמשנד פ״קא <אי
 ׳יסב וריכזהל הוצמ ודומל ךרד וריכזמ םא
 יפלכ דובכ ךרד ןיאד אצויכו ס״שודא ׳ול תונכל אלו טדא

 .םש לטו <סש ,הילש ׳יק ,חונגל הלפס
 ומצעמ ךורב ורבחיש ןיטי שיבו היב רמואשכ (כי
 רסש ןייעו .ז״סע .יניחכרגל ךירצ וניאו
 לא ןימי ךורבב ינ בתכש יה שורד הרזחה ישורדב ׳ומכ
 ןימי איה חביחנו ה׳יוה לב םש איהו הירה לש דוי תוא
 ךורבו תביתבו היסא לש סש איהשו הנושאר אה תוא לא
 לא ןימי וסש תביסבו ה״יוהה םש איהשו ואו חוא לא ןימי
 דוי רעש חיפרסב כ*כו .ינדא םש איהש הנורחא אה חוא
 ךורב רמואשכו .ןימל ןילוכיס םיקדקדמל יתבתכש הזו .ביס

 :החא תוכרבה רוקמש ןימי החא
 הדימעה תוכרבו וינהנהו תייצמה תכרב לש ןמא תנווכ <גי
 ינדאו היוס סוסש ינש רודמ ןימי הלפתהו
 ןמא חיינעבו ׳ןמא אירסמנב םהש יהנחהאי הזכ דחיב
 רעש "היונהדיא .הזכ סייהל ינדא תנווכב םירקי שידקד

 :ביס א"י רפש ס״טרפ ,סש תונווכה
 אוה ׳אה קלחה .םיקלח ׳גל קלחנ ןמא תנווכ (יי
 לכה אלא ללכ הנמסו השקב וב ןיאש רבד
 לש תמרב ראשו יסלא תכרב ןומ האדוהו חבש אוה
 ןכו םידומ תכרבו ח״י חליסח לס תונושאר ׳גו הירמב
 ;ינהנה תמרב ןכו ןיזמה חכרגבש ביסמהו ביסהו ךל הדונ
 ךרבמה שימ אוה חסא ןיימל ךירצ ןהימודו חויצמה חוכרבו
 ללכ האדוה וב ןיאש רבד איה ביחה .הזב ןימאמ אוהשו
 סלעיבש ונירכזו שידק ןימ דבל סנחחו השקב אוה לכס אלא
 ירבד ונמאיש ריהי ןימל ךירצ אצויכו ןיזמה חכרבב ןמחרהו
 רבד אוה גיסה .ירבד חא ׳ה םייקי ןכשו שקבמה חושקב
 חויסצסא המרב לכ ןימ דחיב ןהיסס השקבו האריה מ סיס

 ןפוסו השקב ןחלמח סה םללש םולש שישי הצר סגו הייבש
 ונייהד ׳זנה חטומה ׳ב ןיטל ךירצ זא ולאב אצויכו הארוה
 ריהיו ססרה ןנוח איהש ךרבסה ךריבש הכרבה איה סמא
 .ולאב אצויכו םלוכ ןכו שקבמה ירבד ןמאיו םייקי אוהש
 רשקב אידיחה ירבד ;יסונ ןכו ,ש״יעי ׳א תוא אימ ליכז
 ןב כ*נו ־מ חוא ׳ו ׳יס עיש ׳יקו ׳מ חוא ־ס ־יס לדיג
 סמרנה יחשב סנס םירמוא שיו •איי תוא המורת יפ ח״א
 לאה קרו םייתשב ןימי םיתמה היחמו םהרבא ןגמ לס

 :םש ח״א ןב ,חמא ל״ר אוה שורקה

 ויראוסו ויחבש לע רמוא םאש ז״ע וחסד חחל ךירצו
 קפתסמכ אוה יכ רפוכ עשרכ אוה ק היהיש ןמא
 ןיווכמ סא ןכו ,ויח ןכ היהיש שקבמו ולא םיחנש יב שי סא
 לרז ,וחלואב ליסככ אוה השקבה איה חמאש המקנה לס
 ליכזה םס וילמ בחכ חוישרס בורע סיס ףד צ*שב ם״סו ־סס

 :ש״יע אוה סיפדמה תוטמש קפס ןיאד

 שי וזסכרב־וכו רצי רשא ךיבי ס״כהבס אצישכ ,׳א ׳יעס (א
 ,םיבתכה השב ׳ב קיס א״נמ .תוביס הימ סב
 רעש ח״עפ ־סבו ייטגס שורדב סונימה רעשב אוה ןכו
 הפיה כטו ,ה״מ ףד 5*0 כטו .־ו ףר ש״צס .ריס תוכרבה
 קשמש תוריזנ ברה םשב שיוע בתכו .נ*י חוא אימ בלל
 היסא ייאב ליזו םתוא הנוס היהש ולא אינמה ־יע סינהב
 םילולמ םינקנ םיבקנ יב ארבו המכחב םדאה חא יישא
 ססמ דחא סתסי םאש ךדובכ אסכ ינפל עודיו יולב םילולמ
 סרוק חתפי םאש בחכ םשש סגה) םהמ דחא חתפי סא יא
 לבא היספדו י*שר ירבדכ סירמ םישמ ונייה סססי םאש
 .חטשל ןיאו טישב ןירמו א״דרהו סיבמרה ססינכ ןניסרנ ןנא
 סמא הסש ־יפא םייקתהל א״א (יז חוא םש בלל הפי ןיימ

 הסינה איה ןכו .לטפ הושסל אילפמו רשג לכ אפיר ייאב
 שדלו .ליסח ׳יסנו ׳ה ׳לה הליפת ׳להס ז״ס ס״במרהב
 םייסו םש בלל הסיה וירבד החד רמ אינמה דימ שיהמס



 םייח חרוא די ז ו תירחש םידי תליטנ תוכלה
 תוכרבה ראש םע ותוא םירדסמו תסנכה תיבל םאוב דע י״נ לע ךרבל ןיתמהל ןינהוג שי י ב :(ומצע
 סכרנמש ימ ןכו כ״הבב ךרבי אל והינב הכרבמש ימו ס״ב ךרבי אל ס״כיכי :ק יגהנ אל דרפס ינבו
 ותיבב שכרני םדוק ללפתמ וא :"הבל סמיש םדוק דמולש ימו (׳ב ןמיס וב לכ) ותיבב ךרבי אל נ״הבב

 םתיבב ןיכרבמ ןיאו כ״-־׳בב תיכרב רא.ר םע םרדסל ]יגהונ שי אנווג יאהכב וליפאו כ״הבב ךרבי אלו
 האדוהה תכרב אוהש ינפמ ךורבב תחתופ הניא המשנ יהלא תכרב כ נ :(הלפת תוכלה )״ירהמ)
 דחא ךריבש רחאש ןינהונ ש■ " ד :םימשגה תכרבב וניצמש ומכ ךורבב תוחתופ ןיא תואדוהה תכרבו
 הזה רדסכו ןמא וירחא ןינועו ךרבמו ןמא םינועהמ דחא רזוח ןמא וירחא ונעו רחשה תכרב
 ינפמ הלחת ונעש ןמאב ואצי רבכש רמולו םהילע רערעל ןיאו הלחת ןמא ונעש םתוא לכ ןישוע
 אלש םינוכמ םה םירחא איצוהל ןיוכמ ךרבמה היה םא ,יפאו םירהא איצוהל ןיוכמ וניא ךרבמהש

 : ותכרבב תאצל
 :םיפיעס ׳ד ובו .סיט תלטה רחא םויה לכ רצי רשא תכרב ךרבל ןיד ז

 םא ףא = םידי תליטנ לע אלו רצי רשא ךיבמ םילודג ןיב םינטק ןיב א ויכרצ השועשכ םויה לכ א
 םידי תליטנ לע ךרבמ וניאה״פא ןהב ףש:שש תוכלכולמ וידי ויה הגה :דימ ללפתהל וא דומלל הצור

 הלוגה ראב
 ןמיס3 ו3 לכ י םש
 מירה 0ש3 ׳נ
 תוססיהו רומ ב
 .וט די חוכרנג

 .דק סיחספגו

 סש3 רוגאה ל
 גהנמל ץלומי״רהמ

 זנכשא

 י״ר םשכ ג״מסא
 ק׳מסו זי׳כ ןמים3
 .ס״ר 0ש3 ט״עק

 ,ושחנ ן״במרה ב

 א״ירהמו 3״צק

 ה״רו א״3שרהסש3

 ג״מס

 םייחה ףכ
 סנו הזנ םימ ביע ׳נ ףד םילחנה 'דשא יסנ ימנ ןייעו

 :םייע רבודמכ בישהל שי ויצע
 סינורסאה לכ תמכסהו יסו ןיתמהל ןיגסונ שי .,ב ׳יעס (ב
 לסטש דימו ׳יפנהל יימנע תכרב ןיב קיספהל ןיאש
 בוגינה רסא ךרבל ךירצש ובתכש םיש אלא י׳יטנע ךרבל ךירצ
 ¬א יל ׳יס ליעל ונירבדב ןיימ) ק וגהנ אלו ׳ד ־יס לישמכ
 ח״דב ׳יפאש ויבקנל ךירצ איה וידי לטינש תמב םאו (ימ
 י׳טנט ךרבל ןיא ,הסרפ דע ומצע דימעהל לוכי ׳יפאו ריסא
 ם״ועי ׳ה חוא חע״ש .ייאו י״טנע ךרביו ויכרצ השעיש דע אלא
 היבגהל כ־נ ךירצ יישנל ךימס י״טנע ךרבמ ןיאש י״פעאו
 ׳יס ל״שמכ ייטנע תכרב תטשב ׳יכו שארה יפלכ הלטמל וידי

 :שושפ אוהו זימ יוא ד
 ךרבמ דמא לכ אלא ,ןכ ונהנ אל דרפס ינבו □ש (ג

 ,המשניהלאמ ןילימחמ ניכהיבבו ייאו י״טנע ותיבב
 ךימסל ךירצ ליז ייראה תעדל והימ ,רקיע ןכו בתכו ,ייב
 חרניממה אמא דגנכ איהש יפל ייא תכרבל המשנ יהלא תכרב
 כ׳׳כו .רחשה תכרב םירד ־ויכה רטשב ןייע אבא םע רידה
 ,׳א סיא ב״וס .ייד שיצסבו סיפ תוכרבה רעשב ח״טפ ־סב .
 תוא בשיו ׳ס היא ןב כ׳נו •ו תוא ׳ה ׳יס לדוג רשק
 ףד צ*ש •הכמוסל אלש םיגהונה דיב תיממל ןיא וסימ .׳ב
 לכ ריסמ היה ׳ליז ייראכ גכנמו ,׳ז חוא ם0 ג״ק "גיע סמ
 .ג״כהיבל ותכילה םדיק ותיבב יחטממ ומיקב תוכרב חייה
 רדסמו ךרבמ םדא הזיא היהשכו .םש רוכס רעשנ קיפ
 היה םא ׳יפאו ןמא וירמא הניע היה נ״כהיבב תוכרבה
 ויה םא ףא ןמא ןהירחא תונעל קיספמ היה יימזה עצמאב

 :׳ו תוא חיטש ,ספ רוכה רטש םיבר ןיכרגמה
 ןיד .יוכו םימעפ ׳ב ךרבי אל פ״נעו .הימב םש (ד
 ליז ייראהנ ונינהנמ יכ רכילצאי ךייש אל הז
 לא ואוב םדוק יחטממ ומוקב ותיבב ךרבמ דחא לכש
 אל נ*ע ניכהיבב רחשה תכרב ךרבמ יניא צישה םגו גיכהיב

 :וב ונכראה
 ליעל ונבתכ רבכ .יוכו המשנ יסלא סכרב :׳נ ׳יעס ('ד
 הכרבנ הכומס תויהל הכירצש י״ראה םשנ
 םע ד״סנ וימ ׳יסב וראבתי וז הכרב יניד ראשו רצי רשא

 :רחשה תכרב יניד ראש

 רשא ךרגמ רכו ויכרצ הכיטשכ ם׳יכ לכ .יא ׳יעס (א
 הנורחא הנרב וילע בייחב רבד לכאש ימ .רצי
 תכרב רוטו ;הרידח איהד י־א ךרבי םימ ליטהו חכשו רינב
 חיזכנ רועיש סל שי הנורחא סכרב לבא רועיש הל !יא י״א
 םשב ׳א ק״ס חרט ,י״א תכרב םידקהל יואר כיעו תיעיברו

 קיטש סש איגמ כ״כו ,ה"םק ׳יס זיטע ,ז״צ ׳יס יחב ל״שר
 ׳יב קיס ריא ׳3 חוא ׳יסה הזב גיוס כ־נו ,׳זנה םשנ ׳נ
 ייס השמ הסמ םכב ׳א תוא היסק ׳יס הירע ,׳ז חוא ז״ר
 חוא ,יכרב ׳להב ל״כזה כ״נו ׳יסכ הזנ איקער כ״כו ה״סש
 וירנ קחצי ינפה בינו ׳א חוא ח ׳,יד ,־1 חוא טייב ׳יס ׳א
 חוא אציו ׳ם וירכ ח״א ןב ג״הרה כ־כו ,דרי היא ׳א חכרעס
 םש א״קער ישודמב זיסכרב םדיק סיס ליטה שאו ,נ־י
 עסשמ 00 ח״ורה ירבדמ לבא םידקי הזיא ע״צד בתכ
 :חכשי אמש ןנישייחד גוהנל שי ןכו .ם״יע םדיק י״א חכרב
 יס ,י״א ךובס רכו ויכרצ השועשכ םויה לכ □ש (ב
 סיעמ טבה חוגפל וחטובו לשלשמה סס ההשש
 חיישטמ. והעד חיסה אלש ןויכ סכמ סמהיזה הלכתש דע
 ט״קלה.,,האצוהה רסנ רמא רע י״א ךרבי אל ךכיפל ויכרצ
 יסבו ,ר חוא ׳ד "ס טישה ׳יק ,ו חוא ז■ ר ,ו״פ ׳יס א״ס

 ,םייס ■־)בלב רהרסיד ף״ארהומ הרש סשב בחכ שירכ
 ןרביש 'ל״שו טיקלה לע קלח טיהנהב ל״ז א״יה םנמא
 יב חוא ייכרבב ל״ז א״דיחה וירבד איבהו ,ם״יט םעפ לכב
 תרבסל שמד הילו הטס לכב ךדבל טישס גהנמה ןנש בהכו
 ליכזהו הימ ףד צ־שה כ״כו ,׳ג חוא א״סכה כ״כו ,טיקלה
 ליח מ־ורה כ״כו לד א״דימה םשב ןדנ חוא חוכרב ׳לסב
 דוע הנפי שא עדוי וניא ןעי ס״כב ךרכל וישכע גהנמהו
 לימיק ןיד ןס רבו הזמ ותעד חישמ אוה םילבז הרחא םעפ
 ססה ונהנו ךובס ליא ךרבמ םא ׳סיסה יגילסד אריה לכד
 ראבתמ רשאכו רקיע גהנמה יכ ל״בס הזב רמול ;יא ךרכל
 יוכו גיקס סש שיהג ׳סנו ט״יר ׳יס ח״א י״כרכה ירבדמ

 אלד םייסו ׳ז חוא םש ו״רנ קחצי טס ׳ה כ*כו ,ליכמ
 שרעי רומגיש דט ךרבל ןיתמיו ל״גס בתכש ׳נ חוא ט״יבהכ
 םש םייסו .צ׳שה םשב ׳א חוא ס׳יעש בטי ,ל״כע אחילד
 ךרזצי דימש שיגרמש קזח לישלשבד הארנ ךא צ״ח ח׳טסס
 הדנ וליפאש ב״צ ׳יס ןמקלדכ ךרבל רוסא הינס חונסל

 רוסא



 םייח ז תירחש םידי תליטנ תובלה חרוא
 לוטיל ךי־צ ןיא רצי רשא ךרבל ךירצש פ־עא ףשפש אלו סיס ליטה ג ב :(ט״מ ז״כ ןמיס ג״מס) הלוגה ראב
 ךלמנ ברואו םימ ליטהלט ותעד חיסהו סימ ליטה." ג :ןוכה םושמ וא תויהנ םושמ אלא י וידי ידרמ סש ג

 ליטהו ־!,'"0י

 םייחה ףכ
 א־דימס ׳שכ ס*כב ךרבל וניגהנמ ןכו ,לטש ׳וכו ש״יס רוסא
 ןנירמא אל גהנמ םוקמבו ל״בס הזג רמול ןיאו הימערו
 ¬ש חוא תוכרב ׳להב א*ח לטזה הטו ,חררה ש״סכ ל*נס

 ח״שרהימו טטר ׳יס א״ח ז־׳נדרהו ד״ל ׳יס ד׳־סחה ססג
 הארנ ליכזה סש םייסו ,גיש ד*י ףד נ״מ ם־גדרה ואינה

 :ודנ חוא ךל ךל ׳ס ו״רנ ח״א !נ ג־הרה כ*כו ,סכסימ אוהש
 וידי לוטיל צ״א ׳יכו ףשפש אלו סימ ליטכ . נ ,יעס ^
 אלו םילודג השש סא קו ■׳וכו סושמ אלא
 ירנדמ ראנחס ןכ ,חויקנ םושמ אלא וידי לוטיל צ־א סנק
 גתכ הז ־יסנד סגהו .סש סינהו ג־ירח ׳יס י־נ ליז ןרמ
 טגנש סקזומ סנקכ וניד חנק אלו ויכרצ השימנד ס׳נה
 ׳יסכ ז״נה ירכדל ליצ קי וסיג ףנטש יסל נ״א ףנוטמ רשננ
 ל״ס אל שיארה םנמא רוטה אינהש אייה חטדל ונייה הז
 ׳יסכ ל״ז ןרמ קשפ ןכו ג״ירח ׳יסנ ח״נה שיסכ יכה
 ביקס םש ויטה שיסו ־ט חוא סש תשה כ״כו גדכ ג״ירח
 ידימ קילד בתכש סש ש״הנ ןייע דינקח •יס רוטה ירבדמ
 בחכ ׳א חוא עיישיה והימ .טופס איהו ףשסשכ ירייא סשד
 תעב םידיב עגי אמש ןנישיימד ףשסש אלב ףא רימחהל שיד
 עניל אלש רהזנ סאד בחכ ׳ב חוא זירהו ,שייט ר׳מ הלטכ
 ןימ ירייס הז לכו ש׳יע ןיכה סושמ אלא לוטיל צ״א ומורטנ
 סנכנ סא לבא המודכו הדשה ינס לט סימ ליטהש וא הנסנש
 לט הרושה הטר חור סושמ וידי לוטיל ךירצ עובק כ־היבל
 גדנרפ ןיימו ,ה״ס תוא ׳ד ׳יס ליטל ש״מכ כ״היננ םידיה

 :ביקס ז׳שמב תרח ־יס
 חנקי םימ ול ןיא םאו ׳וכו חויקנ סושמ אלא □ש (י
 ב״כ ׳יטס ־ד ׳יס ש״מכ רפעב וא רורצב וידי

 :׳ק תוא םשל ונירבדבו
 ,י״א ס׳ב ל״צ .־וכו ומעד חיסהו םימ ליטה .־נ ׳יסס (יד
 לד ן׳רמ לע וקלח םינורחאה הז ןידב הנה
 ורומ םשנ סיבה המה אלה א*ס קר ךרבי אלד ל־סז
 חוא ר״א םאיבה) הילשהו צינהו ׳נ חוא ח״וטהו דיסחה
 ש״הנה כ*כו ׳ד חוא ביוסכו ׳ב חוא ס־ישיהו א-גזנהו (׳ב

 א״יח ׳ג חוא זיר כטו ׳שיקירהמו ט״קלהו ןרסא הטמ םשנ
 חוא א״רגה ירואיב ,׳ג חוא ז״שמב ג׳מרס ,׳ז חוא ־ז ללכ
 ׳ב קיס חנ לע םלוע יימו .׳ו חוא ׳ד ׳יס שיש רוציק ׳י
 הכלה ןינשלו ש״יש ץבשי תליאש םשב ׳ב חוא ח״טש כ״כו
 יבצה !ראב ןנאד סנה ׳ג תוא יטרבנ א״דיח ןואגה בחנ
 לקהל ןניטקנ תוכרב ןינעב מ״מ ןניכמס ןרמד אכחא
 תוכרב וסלוכ ארקע אהד הכרב רוסיא םיקמנ ףידט ח׳־אושד
 נ*הרה סטו "ל״נט ןיגהונ יתובר יתיאר ןכו ,תובכשמ ןיא
 ¬כ ק״ס ר״אהכ אלדו ׳ב״י חוא אציו ׳ס סש ו״רנ מ*א ןב
 אלא דוש אלו לדו י״כרבה סש דוס בתכו ,ז״טס םשנ בתכש
 ךריב םא קסחשנ ז־סאו ב״ס ליטהו ךלמכו םימ ליטהש ימד
 םעפבו ךריב אמשד ךרבי אלד ל׳־נ אל םא ׳א סשס וליפא
 ןייעו ,לטמ ־ינורמאה תעדל צ״אש סכרב ךרבמ תאזה
 ,ש־׳ימ הכרב ךירצהלו ס*ס הזב תושעל ןיאש בסכש ר׳נחמב
 חוא תמרב תוכלהב א*מ לטזסו ה*מ ףד צ״שה יירבד ואיבהו

 חכמ ךרבל בתכש ׳ג חוא רימאמהכ אלדו םש ח״עשהו ן-וכ
 תוכלמו םש רהרהיו היכלמו סש אלב ךרבי וסימ ,שיימ סיס
 ,ייא ךרביו סעסס דוע סימ לישי וא ,םש ס״א .ןב ,ובלב

 :־א ׳וה םשב ׳ב תוא ־ד ׳יס ט״ש ריציק לש בהזה תרגסמ
 סימ ליטהל הצור כ״מאו ךריב אלו חיסהו סימ ליטה םא (ו
 סדיקמ ךרבל ךירצד הארנ םש (ישמכ בתכ ביס
 םנמא .סש א״ח כ*כו ,ליטי ךכ רמאו רבסש לט רצי רשא
 לס םדוק ךרבל צ״אד שמשמ א״נס ירברמד בתכ רואמה ןמשה
 ג״סרסהכ אלדו ׳אה לע ףא הלוע ב״ס לע הכרבד רבעש המ
 בתכו ו״מ ׳יס א״ח ץבשי תליאש םשב סש חישש כט1 ,ש״ימ
 יימ כ*כו ,שייט יט ׳תב לד םוחנ א ירהוס ירבדמ הארנ ןבש
 יריימו ,ל״גסי ש׳יע ל״ז שי׳ארה ירבדמ הארנ ןנש םש םלוע
 ה״אלב כ*לאד ימצע דימעהל לוכי! םינטקל כ״כ הוואתמ וניאד

 :םש רואמה ןמש הלמחכל ךרבל ול רוסא
 רצי רשא םכרבד ׳א ׳יטס ׳ו ׳יסו ׳ד ׳יס שובלה בתכ (י
 י׳סעאו םידי תליענ לט תכרבל ךומס התוא רמאי
 ונממ אצי וא סומ ליטה אלש א״א וישכט ויכרצ השמ אלש
 נ כשש םדוק וא הלילב טעמ ויכרצ סשט וא סימ ימיצחצ טעמ
 ךכל חיסנוטמ םידיב ףכיח בכשש ינפמ םסילט ךריב אלו
 ך רצפ יאדול בו־ןק אוהש ומוקב !חרישכ דימ י*א םג ןמרבמ
 ונ אזנול יד מ״רהמ םשמ איבה ׳ז ףד ש״צמ ׳סבו ׳ל״כע הל
 בכשש םדוק םאש ינחו קיספ אק מ״א ל״ח בתכו ז״ע קלוסש
 רקבב י*א ךרבל בייח אוהש םהילע ךריב אלו ויכרצ סשמ
 רמוא ינאו הנמז רבעש רמאנ אלו תוכוראה חבט י$ילב ׳יפא
 קספה יוה תחא העשמ תיחפב •יכו הנמז רבט יכ ךרבי אלש
 ט״הגהג 'ו ׳יס ל״ז א׳יהו "לטמ ׳וכו ךרבמ אל ותו הנמז רבטו
 ׳א תוא ׳יסה הזב אדככס ומע םיכסהו ,ש״יט ותייאר הסד
 ׳ג חוא ׳י ׳יס יטרבב לד א״דיס ןואגהל ןייעו בישועי
 לד י״ראה ׳סנ ןניטקנ אניד !ינעלו ל״זו קיסמו הזב ךיראהש
 רבעו השע םאו ויכרצ השמ אל סא רקנב ךרבל אלש הימעדו
 ונאזנול יד ס״רהמ ׳סכ ךרבי אל בוש ךריב אלו המ ןמז
 ליכזהו המ ףד צ״שה וירבד ואיבהו .לטש ל״נסד ה;הכ יתבהו
 ו״רנ קחצי ינפ ברה כ*כו ,ש״יש ׳א חוא תוכרב ׳לה איח
 םא יכ רבט אלש לכו םייסו ׳זנה םשב ־מ חוא ׳א תכרשמ
 ג״הרה סינו ,לטש ׳ט ףד ל־סחה ב״כ ךרבי העש יצחמ תוחפ
 ךרבי הטש יצחמ רתוי רבע סאו .דנה ׳יאנ ו״רנ .ח״א ןב

 :םש ח״א ןב .יבלב טרש רהרהיו תוכלמו םש אלב
 םוחנ א״רהמ םשב י״א ינידב ׳ה חוא ע״יב ׳יסב בתכ (ח
 םדוק רכזנ הא י״א ךריב אלו ויכרצ השעש ימ
 רחא רכזנ סאו ךרביש אסישפ ויכרצ תושעל תוואתהל ליחתהש
 ׳סגו א חוא חיטש כ״כו ,לינע ךרבי אל סואח ול ליחתהש
 קחצי ינפ ברס םהירבד איבהד ג׳עאו .דנה םשב דודל סלפת
 י״כרבס םשג ל־שמ יפלו לדו םהירבד לט בתכו א• י חוא ו״רנ
 אל אציש העש יצחמ •רסוי רבטד לכד ומיכסהש ל־םסהו
 לימתהפ םדוק רכזנ סאב אילח אלו ירקמ הנמז רבטד ךרבי
 ךריב אלו העש יצמ רבעש לכר רקיט ןכו אל וא תוואתהל
 כ״כו לטפ ףידמ ח״אושו םינורחאה חסכסככ ךרבי אל בוש

 קא



 םייח חרוא וט ז תירחש םידי הליטנ תוכלה
 הפטל וליפא יכ םימ ןיתשהל רועיש ןיא י ד :רצי רשא פ־ב ךרבל ךירצ תרחא םעפ םימ ליטהו

 :תודוהל בייחו ול השק היה איהה הפטה איצוהלמ בקנה םתסי םאש ךרבל בייה תחא

 תיציצ תוכלה
 :םיפיעס ז״י ובו .ותפיטעו תיציצ תוכלח ח

 םיקסועו םתוסכב םיסכתמ?; םדא יגב ךרדכ ותפיטע רדסב ב :דמועמ ךרביו תיציצב ףטעתיא א
 םינטק תותילט ג ג :תילטב ושאר הסכיש ןוכנו שארה יוליגב ׳ימעפ שארה יוסיכב םימעפ םתכאלמב

 ונלש

 הלוגה ראב
 ןואג םשב םש ו
 ללכ ש״אלה ׳ושחו

 : ׳ד

 ׳יס ק דיסו לוט א
 ח״או א״דרה ׳כ
 לענ םשנ רוט ב

 ז רוטיעה
 ןשדה תמורת נ

 םייחה ףכ
 תוואתהל !)יקחה סאש ס׳ר מ׳מ .םדוקה ׳ואב ןיתוינעב ןנא

 :ל׳בק םישמ ךרבי אלד העש יצס רבעש םדוק
 בייח חחא הפסל ׳ישא יכ ׳וכו ריעיש ןיא ׳7 ׳יעס (ט
 לועיל צ״א סגו ךרבי אל החסהל לבא ׳וכו ךרכל
 ]חלשה ידומע כ־כו ׳ז חוא ׳ז ללכ א״ח ,םע ןומהכ אלד וידי

 ;ךנה םשב ׳ד תוא ׳ד ׳יס מ־שה ׳יק לע

 .לוט .י״טנ רחא' דימ ׳יכו םיציצב קסעתי ,׳א ׳יעס (א
 .׳א חוא ז״ך ׳א חוא א*י ללכ אדר ,א״קס א*מ
 גרררסהו ,קיצמב• דיס קטעתיש ידכ ש״החמה בחכ סעעהו

 ,םש א״ח כ״כו .היציצ אלב אד ךלי אלש ידכ בתכ א״אב
 רבוע ךרבל יואר יכ חיציצ שובלל ןיא י*טנ סליק .לבא
 לודג חילט לע 'ןיכרבמד ןדידל והימו ,דרי ׳יעס ןייע ןתיישעל
 םדוק הלימק שבלי אלא ךרוצ ןיא הז ויטפל ןרכמו קטטסהל
 הידס םשב א״קעס ־ד ׳יס א״גמ ש*מ יסל ןכא ,םידי חליטנ
 דע תילטפ שבלי אל כ־א י״ענ םדוק וישובלמב עגי אלד
 ונירבדבו שיבל ןייע)־א קדכ א״א ג״מרס ,םידי תליטנ רמא
 םויה רוא םרוק סיכשמשכ וליפאו (׳ו חוא ׳ד ׳יס ליעל
 .ז*ע קיעס ש״מכו ךרביו וב שמשמי םויה ריאישכו דימ קמעתי
 רומסל ןיוכי קסעתהל לודג חילמ לע ךרבמשכ ןדידלו .ש״הממ
 תילמב בכשל וניגהנמש סגהו ,דיסב םש ראובי רשאכ! סז הא

 ד״סב ׳ג ־יעס איכ 'יס ראובי רשאכ לד '•ראה ירבדכ ןטק
 ותילטב ןשי אלש הרקמ עריא סא ןיכנכל הנס אקסנ סימ
 םישוערפה ינפס םהישובלמב בכשל םילוכי ןיאש תומוקמב וא

 :׳א תוא ח״עש ןייכו .המודכו
 ׳יס תוצמה לכ לע ןיכרבמ ןיאד אה ׳וכו ךרעו □27 (ב
 הב ןיאש היצמ לכד ט־סק ־יס ן־במרה יחב
 םירבד ןכו דיבל ורסמנש ד״כו םיפסכ תטימש ןינכ השעמ
 האבה היצמ ןכו ,המודכו הקדצ ןמכ םירחא העדב סייולחה
 אל ימנ הנוזוכ תונחמבו .תיברו לזג חבשה ןינכ הריבע י״ע
 ןיאש המורת תשרפהו ןבה ןוידפ כ*אםמ וכז הונג ןחלשמד
 ןיאש הוצמ כ־פ מ*א ןכו .הברסהא אלא הניהנא ־ןיכרבמ
 חיצמהד אלא ררס איה היצמד םיבר הצילמכ היצמ רקיע
 ןיאש יסל אל יסנ ד״ב תותימ ןכו .הנממ םיפעתסמ ולא
 םימ למ מ״א ימנ ס״הסו םיעשר תתימב ץפמ ה־בקה

 תוינערופה לע ךרבל ןיאו חימודס חלמ םושמ סאבה םינורחא
 : ש״רנ ׳ב חוא א״רנה ירואיב ■א חוא איא ,ךרואב שייעו
 ךרבמ ןיאש עמשמ ׳וכו ךרביו תיציצב קטעתי □27 (ג
 קטעחסש םרוק הפיטע תעשב אלא הפיטע םדיק
 תיב ■תב עמשמ ןכש בתכו ׳ב ק*ש ר״א ,ןיליפתב ומכ הפי
 םכש רחאלד בתכ ט״הנהב א־י יסנו .ש״יס חיפ ׳יס בקעי

 וכילשה אלא ודיב תיציצה םש אלש אלא וילמ תילעה

 ׳א חוא ריבחמב א״דיח ׳גה םנמא ,ש״יע ךרבל לוכי וירמאל
 קוטעה םדוק ךרבל יוארד ב״ל ׳יס סירא תגאש םשב בתכ
 ןתיישעל רבוע ל־והד קמעתהל הצורו ודיב תילטה זחואש העשב
 ¬יס ג*,ר ׳סב כ*כו .בקעי סיב ־תכ אלדו גהנמה ןכש בתכו
 ׳יס ט־דה ירקיע כ״כו ,יו חוא רימאמה כ״כו ,׳ה תוא ׳ב
 דודל הלסח ברה סנש בתכו ס־רא תגאש סשנ ד״ל חוא ׳ב
 תוכרב ׳לה ל״כזה כ״כו ,י״בהכ אלדו יכה>ס ב״ע ׳ס קדב
 ר׳בממסו סירא הגאשה םסב א־כ תוא ע״יבה כ״כו /ט תוא
 תגאש סשב ש״רכה כ*כו א״סש ׳יס שיר חקורה ביכש בתכו
 ט״שה לע םלוע יימ כ״כו ׳ח תוא ׳מ ׳יס ע׳יש. ךר .הירא
 א*אב גדמסס ןכו ב״יע א־גמה ירבדמ עסשמ ןכש. ׳א ׳יעס
 ו־רנקמצי ינפה כ־כו ,א״מה ירבדמ עסשמ ןכש בסכ ׳ב חוא
 א״חנ וירנ בלל ססיה םיכסה ןכו ׳מ־יק תוא ׳ט תכרעמ
 גרהל ן יעו ,כ״כש דוע םינורחא סמכ איבהש שישיו ׳ג חוא
 ינפל רשי ךרד שי א־ע ב־ל קדב בתכו הזב ךיראהש צ־ש
 םדוקמ ךרביש קא לד י״בהו ז*טה תעדל םג תאצל שיא

 ולכ חילמה ונשבלי הכרבל קנחש איהו ודיב תילעה ודועב
 רבוע יוה אתשהו תמא תבב וסינ לעו ושאר לע וירוחא ךרד
 הז ךרדב שבלש רסאו ללכ קיסקיס םוש ילב שממ ןתיישעל
 ידנ םילאעמשיה תפיעעכ קמעתיו וראוצ לע תופנכה הלעי
 םלשורי ירקימ השעמ ישנאל יתיאר ןכו םייסו 'יכו א־ר ךוליה
 ׳הב ו־רנ ח״א ן3 ג״הרה והימ .ליכמ ןכ םיגהונ א״בבוח
 הכרבה םייס רחא לדי בתכ ׳ס תוא תישארב ׳ס ׳א הנש
 לכ וב קמעל סיסכחחמה םתואכ אלו דבלב ךשאר וב קטעח
 םנמא ,ל״כע ל״ז י־ראס ירבד אלא ינל ןיאד הלחתמ םפוג
 םינהינ ל״ז י־ראס ירבד שיע םיכלוהה ן־בכי לא תיב ידיסח
 ',ראה ירבדב אידהב שרופמ הז רבד ןיאד םושמ ץ״שה ש־מכ
 יתישע אדבט ינאו תיציצה ישורד ׳יוכס רעשב ש־יעט לד

 :שרעי םייח םימ ראב ׳ושחב םהירבדל ךמס
 ויהי ןהיתש הפיטעהו הכרבה ׳יס דמועמ ךרביו □27 (י
 ,׳3 ק־ס ר״א ,ב־קס א״נמ א״קס חרט ,הדימעב
 ג־שק ידו ׳ג חוא ז״ר ,ו״קס המכח ריקאב ב״יס .א״קס ג״וש

 : םש ע״ש ־יק .א־ל תוא ע״יב ׳יס ׳ו תוא םש
 הנה לדו ריאמה ןמש ברה גתכ .רמועמ ךרביו □27 (יי
 דבעיד ןינמל ןידה ונל ראיב אל ע־שנ רבחמה
 דפופס קמעתהלו רוזמל ךירצ סא דבעידב בשוימ קטעתה םא
 בסכ ה׳פקח ׳יס ש״מ ןייע בתנש ב״קסב א־סה קר ל״א

 עקת סא בתכ רפוש יבג ׳א ׳יעס םשד וחנויכד ג״מרפכ
 אוה ןוכנו אציד בשוימ קטעתה םא אכה ה״הו אצי בשיימ
 כ־כו ,אצי בשוימ ךריב םאד ׳נ חוא ביי ללכ א״ח כ־כו ,ל״כע

 הלסח כ־כו .ג־י חיא ׳מ ־יס ע״שס ׳יק לע ןחלשה ידיממ
 םימו ,אצי בשוימ ךריבו בשוימ קטעתנ סאד ח־י חוא דודל

 ייא (ח)



 םייחה ה חייליצ תובלה
 :ש״ומי וירגד החדש סש רואמה ןמשהל ןיימ ב*,רס ריא

 ישפנ יכרב יקוספ רמול ןיכנ הפיסעהו הכרבה □ךןה (ו
 םשב סיהנהב ןרהא די ,העיריכ סימש העינ דע
 ורסאי אל ןכ רמול םיגהונהו ,ע״יג "סג כ־יכו ,םידיסח סנשמ
 חוא ׳ב ׳יס רימש ןרופצב א״דיס ש״מכ הרוהה סכרב םדוק

 :׳ב סוא יה ׳יס חיורה ש״מכו א״ל חוא ׳ה ׳יס עקבו ׳ו

 םיפטטסמש סדא יגב ךרדכ וחפיטפ רדס '3 ׳י^0 (ז
 רוטעה לעב םשב רוטה ונינר כ־ר ׳וכו ןסיסכב
 איהש םילאטסשיה חפיטעכ ןניעבו םינואגה ש״סכ אלדו ליז
 ךטעתהל ןניכרבדמ י״ב בחכ םינואגה םעטו .הרומג הפיטע
 ,ש״יע אוה יוסכ ןושל ךטעסהלד ל־ס רוטעה לעב לבא תיציצב
 ךטעחהל רבדה ןוכנ רחבומה ןמ היציצ תיצמ םייקל יוכ סימו
 ש״מכו איד ךילה ידכ דימעיו הכרב חמשב סילאטמשיה תפיטעכ
 הדיפקה רקנמ סיניאגה הרבסל ךא אצוי הזבו ז*סאש ־יעסג
 א״גס .כיחא הריסמ סיס יעב יא אסד השיגל תעשב איה
 ל״זו ,סש ע*ש רוצק *ו תוא זיר כ״כו .ד״הת םשב ׳ה ק״עס
 ךטעחהל ייאנסל וכירצה א*ם תיציצ ישורדנ ־ווכה ׳ש

 רצ לא ןימי רצבש תויציצה יב םיריזחמו םילאעמשי תסיטמ
 ׳דכ לכ וירוחאמ לאמשה רצב םש ורבחתיש ןפואב לאמש
 הידטס וניבר סנ ־וכו לאמש דצב ויריחאמ םיולה .ויהיו תויציצ
 בוטו וז הפיטע ןינמ אב ׳פב יברע ילב רבחש ׳יפב בתכ ליז
 הכילה רומיש ירכ ךכ ךטועמ ראשי תוחפלו ךכ תושעל ןוכנו
 וראיצ לעמ ךיטיעה ריסי כ־חאו תיציצב ךטעחמש תמי א״ד
 םשב ׳ו חיא גיוס כ*כו ליכמ ל״ז ירומ לש וגהנמ היה ךכו
 חוא ע״יב ׳יס ׳ר תוא ר׳־בחס .ט״הגהנ א״י .ל״ז ייראה יבתכ
 ךטעתסשכד בתכ ביס ׳יונה רעשבד סנהו ,בילד ציש -הכ
 יבב תילטה לש ינימיכ רצב זחאיש ךירצ תילטב םדאה
 ילאמשה ךחכס לט ונורג ביבס לאמש דצל םכילשיו וגש תויציצה
 ךרד םייולת וראשי םיילאמשה תורמאה תויציצה ׳בו רוחאל
 יסבו דיכ ךד שי׳צמ כ־כו ,ש״יע רומאב אלו םדא לש וינפ
 ידומע יסבו ג*ע שיק ךד תויפלת שרדמ יסב כ״כו ליסח
 ׳ד תוא א״מ ו*רנ בלל הפי םאינה ב*מ סימ ז״כעיהל םימס
 בתכו ס״מ ׳יס תמא חפש ׳יקב י־למאכ וז אישיק אשקה דבכ
 הז ןפואב הימיש ךירצ ךיטטס רדסו אחיא אהו אהד ליח
 םילאמש ׳בה ריאשהלו לאמש דצ לע סינימי ■בה ךילשי הלחהד
 רמאו בקעיל ב״וחהו לחרל עומה תתל ןייכלו וינפ רצנ
 ןפואב לאמש רצ לע םילאסש ־בה םנ ךילשי וז הנווכה
 יחכ לטבל אוהו ליז הידעס ׳ר ׳םנ ׳דה לכ םנ ורבחתיש
 וירבד איבהו .שייט ליכמ ׳ד ׳ואריבחמה ביכו טרה רציכ
 שרופמ ןכו ב-ת כ ו •זנה תואב וירנ ח״א ןב
 םש חיא !ב בתכו .ליז סיסרה יביבר ׳יסב אידכל
 ךילשהש רחאל סימ ולא תונווכב םינווכמ ונחנא !יאש ךאו
 ךיחאו א״ד ךילכ ידכ ההכי וירוחאל לאמש דצל םיינמיה ׳נ
 ידכ כ־ג ההשיו לאמש דצל וירחאל ניג סילאמשכ ׳ב ךילשי
 ופוג לכ לע וראוצב ךורכה תילטה לשלשי זאו איר ךיליס
 אבילא אצוי הזבו .סייפ וז השממ לש הארוהה םייקל ירכ
 ביס ׳ווכה רעשב סיס קר ואיבה אלש ירבדל ךא ע׳רד
 ׳ב ךילשהש םדוק א*ד ךוליה ריעיש ידכ ההשש ןוינד
 ץבכי לא תיב גהנמו .ידימ אכיל יח וירמאל םיילאמשה
 דצל םהיריחאל כ״נ סילאמבה תויציצ ינ םיכילשמש רחאל
 דגנכ לאמש דצל ךריעה דגנכ פ*ב תויציצ ־דב םיכמ לאפס

 ׳יסנו תיציצה לש יב סורד ׳ווכס רעשב םירכזנה תואכה ׳ב
 :ל״ז ש״שרה לש

 תולכתסה ׳3 דגנכ פ*ב תיציצב לכתסי הפיטעה רחא
 רודיסב כ*כו ׳זנס שורדב ׳ווכה רעשב םירכזנה

 תיציצה ישורדב ריכה רעשב כ״ג ןיימו .ליז שישיה ונינר
 שדססו) א״ע דיינ ךדו ביע ןיג ךד ש״הנ ׳סגו ׳ז םורד
 ן׳״נכי לא היב ידיסח גהנמו (א׳ע גיי ךרו ב*ע ב״י ךד
 לע ונדועב םפונ לע תילטה ודירוהש םדוק הפיטעה רחאל
 ׳דה לכ םיחקול לאמש דצמ םינשו ןימי דצמ םינש םהיפתכ
 :םפונ לע תילטה םידירומ כ״חאו סיב םהב סילכחשמו תויציצ

 רקי המ ולא םיקוספ ׳ד רמאי הפיטעה רחא (ח
 ךמע יכ רכו ךתיב ןשדמ !ויורי ׳וכו ךדסח
 דיכ ךד שיצמ יוכו ךיעדויל ךדסח ךישמ יוכו םייח רוקמ
 כיכו .טייב ׳יסנו ביע ב״ל ךד ליסח ׳יסב כ״נו .גדכ

 :ב״ל ךד צ־ס
 ונ וקלחנ תילטב ישאר תוסכל ךירצ סא ?ינ^ב <ט
 םהמ םי תמא הלהקב וליפאו םיגהנמה ׳
 םניאו ןיחומ םניאו םיסכמ םניאש סכמו םשאר םיסכמש
 יוניש לע םיבורמה ודיפקיש םוקמב ךא זי׳עז םידיפקמ
 ׳יס שיבד תדש ,םיבורמה גהנממ םדא הנשי אל םיטעומה
 הכרבה רמא אקוד ונייה בתכו ׳נ חוא ח״עס ואיבהו .גיכק
 ךרבמ אוהש העשב לבא ללפתהל וב ךיטע איהש העשב
 תילטב ושאר הסכי איהה תעב זא דימ וב ךטעתמו וילע
 ונל ןיא רזבו דבל ויפתכ לע תילטכ תכלשה לע ךומסי אלו
 ואצי אלש תועטב גהנמ אוהש םיבורמה גהנמב חיגשהל

 :ש״יע הכרב חיי ^
 דבלב ססוג לודג תילטב םיפס טחמה ד״ע ג״כד שיצס ל״ץן
 ךסעחסל ש״מ יכ הלטבל הכרב ל״ס םשאר חא אלו
 ןכו דבל םפונ םיפטעתמ םסו םשאר תא רקיע אוה תיציצב
 .לרע סוצמד ושריפ הילט אסרפל םימכ רבדמב רהוז אוס

 : ג*פ דילד ץשי ׳ו חוא ברס דינהו
 לפוקמ אוהשכ תילטה ןיחינמש םדא ינב םתוא ןכו
 הצקש ןינפב סהיסחכ לע םראוצ ביבס םילשלשמו י
 ןימי רצב וינפל דרוי תויציצ ׳ב םמ לפוקמ אוהשכ דחאה
 ןיאצוי ןיא לאמשמ וינפל דרוי תויציצ ינש םע ינשה הצקו
 ךופיע אל טינל ג״הכד םהב םירעוגו תיציצ תוצמ ירי ג״ככב
 .גיקס ריא ■ביקס איגמ ריבסו ח״מ ׳יס ןימינב תאשמ .אוה

 :׳ד חוא ליסח כ״כו ׳ג תוא תיעש

 ביבסו שארה אלא סחילטב םיסכתמ ןיאש םתוא ןכו
 ךירצ ךוגה תא תוסכל םידיפקמ !יאו דבלב ראיצה
 וקלמנ אלו עיכל ךינב אוה ךיטיעה רקיטד םדיב תוחמל
 םארה יוסכ לבא שארה חא תוסכל !כ םנ ךירצ סא אלא
 ׳יס ביכו ׳ח תוא זיר .ללכ יוסכ ארקנ אל עיכל דבלב
 רמאש ׳ה תוא ריבממב אירימ ׳גהל ןייעו ז״כ סוא ע״יג
 ארהנ הזנ םיגהנמ דיע שיו ליזו בתכ ש״ברה ירבד איבהש
 ךרביש תמב תורימאה לכלו תורבדה לכלו סיטשפו ארסנ
 שימכו םילאעמשיה ׳יסמכ איד ךוליה ידכ ךטעחהל ןיכנ
 גישק ורפסנ כ־בו .ליכט וגהנמכ גוסני כימאו ליז ייראה
 ןטמלו .ודו תוא עייב ־יס .סש צישה כ*כו ,ח תוא ־ב ׳יס
 ׳יסעכ ךסטתי הכרב רחאל גיס ששממ תאצל ידכ הכלה
 ראשיו ופוג לס תילטה לשלשי היחאו ליעל שימכ םילאעמשיה



 זט םייח ח תיצייצ תוכלה חרוא
 חינהל בוטו תיציצ תבוח ידי םהב ןיאצוי ףוטיע םהב ןיאש פ״עא שובלל םיגהונ ונאש ונלש
 כ־חאו תומא ׳ד ךוליה ידכ תוחפל ףטועמ ךב דומעיו וב ףטעתהלו ותמוקל ובחר ושאר לע ותוא
 בבוסמ אהיש ידכ וירוחאל םיתשו וינפל תויציצ יתש ריזחמ י ד :ונשיבליו ושאר לעמ ונכשמי

 תוצמב

 הלוגה ראב
 ט״מק ק״ירהמו
 א״ירהמו רוגאהו
 רוטיעה לענב םשד
 ,סוס ה .חןיורבו

 .תוכרנל

 םייחה ףכ
 העברא ךולה ידכ חמא סבב ופונו ושאר חילטב הסיכמ ךכ

 : וגהנמכ גוהני כ״מאו חומא
 ידכ םושמ אוה הילעב ושאר הסכיש ןוכנו םש ( י
 ואיבמו םדאה בל עינכמ יוסכש המיאב ללפתיש
 ־ג חוא ח*וע ׳מ*נ .ןישודקד ק״פב ראובמש ומכו ש״רי ידיל

 הלפתה חלמחמ ושאר חוסכל ךירצו ה ת־א םיחז יליחש
 חוא ביוס כטו .בהז ידמ םשב ׳ד חוא ריא .הסיס דעו
 ׳נ חוא ליסח כ*כו .םייח רוקמ ׳ס םשבו ׳זנה םשב ׳ז
 וניא סא ויניעו וחצמ סנ הסכיש בוס סיי חרימא תעשבו

 : סש ל״סח .םיבר ינפב
 לד י״ראכ דיפלו .תילענ ושאר הסכיש ןסני םש <אי
 ׳ו שורדו ■ה שורד תיציצ ישורדנ ׳וסה דמשב
 איפ ח״טפב כיכו לידגה חילסב ריש םיליפחה תוסכל ךירצ
 ד״ע דיכד שילמו א׳ע דיכד זייועו א״י קרס ןיליפתה רעשבו
 םהש ז״כ ׳ישונמ ויהיש ירמגל םיסוכמ ויהיש עמשמו .סש ב״יש
 איגמ ש״מו .ש״צמ •סב אידהב אוה ןכו םארה לס םיחנומ

 ירמגל הסכי אל ס״כעד ז״כ ־יס ףיס ןייעי לדו גיקס
 לכ ל׳יר ירמגל הסני אלש איגמב שימ לד קיומה בתכו
 םיסכנ ויהי הלפתה חמשב והימ הלפתה תעשב אלש סויכ
 ריא ארקנה תפסותב ספדנה םיקידצ רוא יסב כטו .ם״יע
 תילסהב רישת תוסכל ךירצ ל״זי ח חוא ׳נ ׳יסב רשיה
 ריבה רבכ לטע ;ילינמ ןיליפתה ויהי אלו הלפתה תעשב
 ׳סי ש־צמ ירבדמש בתכו ׳ו חוא אדנ וירנ בלל הפי ׳ה
 אלפ יליפא םישוכמ היהיש עמשמ ביסו ב״ע ז־י ףד מי1נ
 הנווכהש אימ ירבד לע םיכחמ םימו .שייס הלפח תעשב
 ןימכ תילעה היהיו שיליסתה םגו שארה לכ הסכי תילעהש

 ביחכד םושמ וינפלמ תיארנ היהי סימ לבא סיליסחה לס גג
 לייד היאר ןיאד וירנ בלל הסיה םש בתכ יוכו ימע לכ וארו
 ישארב ןילסח ול םיש ינינ סיס תילענ הסוכמש י״ספא
 ךד ׳יסנ היפוג אימ שדמו עבוכב וא חילסב םיעלובש

 : םייע יונו םיימי ךיקס
 בדנ ס׳כד ןישודקב עסשמ םש א״מה בתנ ךן^ (בי
 ישאר הסכמ היה אל השא אשנ אלש רוחבש
 ׳המ גיס ־וסב ס״במרה םנמא .כ״ע ח״ח אוה וליפא תילענ
 יכ ובתכ ג״ע ו״סד ביכ ׳יס יבלכהו איע דד מ־אהו היציצ

 .סילסב ושאר ףועיע אלב ללפתיש חיתל אוה לודג יאנג
 אחיא ארנ ־מ ףדבו א״נמ דימ שימו •ד חוא וירנ בלל הפי
 שימ ןכו ושאר הסכמ היה אל יושנ ׳יפא ח*ח וניאש יפד
 ךדד חיצמה לע םייחה ץע יסב ליז חיבירהמ ־יקסה ברה
 אוה שיועי דבלב םכחה אלא גיסב ףטעתמ ןיאד דוסה דיע
 גיד ףסוי ןאצכ גהינ יסבו דדנ דינד ה״לשקב שיממ ךסיה
 הסיה םדיקס תואב םימי ולא תוכלה שירב בייסהי ד״ע

 תונווכה רעשב ליח םימל סרפבו .סש ודנ בלל
 תיציצ חסיסע ידי לעי ׳ג םורדו '3 שורד חישהס ישורדב
 םדאה ליכי ךיאו םינוילעכ תומלועב ןוקית השפח הכרבכו
 אל םשד םיחרכומ םניא ל״נה א״מה ירבד הילגו רססהל

 ףיס םיסאב שימכ ןנברד רדוסב אלא היצמ לש תילטב ירייא
 : קדמ כ*כו ןמיסה הזנ חיבב מטו ת ׳יס

 ליזו תסטה בתכ •יכו סינסק תותילט .יג ׳י^0 <גי
 תויהלו תצק םיבחר תויהל םיכירצ םיפסככ
 ארקנ אל כילאד וירחאמ ובורו ישאר תא הסכיש תצק םילודג
 ול םיש תילטב גהונהו יינב אבוס ד־החה לדו .כ״ע חיסנ
 ובורו ושאר תוסכל לכויש לירג תצק ונשעי ראיצה תיב
 וירחאל ונלישסיו ושאר לע ונסטעי הכי3 תעשבו וירוחאמ
 ונכשמי ךכ רחאו איד ךוליה ידכ תוחפל ףסיעמ ךכ דימעיו
 תילע לש ראוצכ תיבב האוצב הלחנ היהיש וינפל ושאר לעמ

 :דיסב םשל ונירבדבו ו״ס ׳יסג ןייעו .ב״לד צים .רדנ

 בילד ץשה םימע .ושאר לס ותוא חינהל ביטו םש (י'
 א רחס בוס יכ ולא ל״ז !ירמ 'יכד ׳יסב גיע
 ונלישפיו לה הז יכ וב ףסעחהלו לד ןירמ ש״ממ מ״נש
 יוכו ףמועמ ךכ דומעיו יסנ ףיגה ייסכנ היהיש וירמאל
 הפי .לד שיבלה אידהב בתכ ןכו לד דיהחה סשמ םימכ

 :׳ח חוא בלל
 דצ .ותמוקל ובחר ושאר לע ותוא חינהל ביסו םש <וט
 .בחור ארקנ רצקה דצי ךרוא סטב ארקנ ךוראה
 חינה םאו ז״ס ק״ס א״י ׳יס א־ס ןייעו .דיקס ש״החמ
 ¬ב חוא ע״הגהנ גיהנכש .חט .ייב .רשכ יסנ ותמוקל וכרא

 :ד חוא סיתז יליתש .סיקס ריא

 ןישועש דנרב אקודו ׳יכו ףטיעמ ךכ דומעיי םש (ןט
 עצמאב ראוצה חיני תעבורמ תמא הכיתח ןיעכ
 דצמ תויציצ ׳ב ל״וה וסונ בחרו ושאר ונראב ףינעחסשכ כיאו
 ק םא רופה דגבה סא לבא הז דצמ תויציצ ׳בי הז
 יד לכ ואיבי זא ופינ בחורו ישאר ביבש יכראב ףסעחושכ
 וכרדכ ונשבלי ןכל ,ק תושעל ןיכנ אלו ׳א דצמ תויציצ
 תיציצב ףטעתהל וילע ךרבי אלי ושאר לע ללכ יב ףטעתי אלו

 :יז תוא ו״ר ,תיציצ תיצמ לע ךרבי אלא
 תושעל יגהנו .ינשבליו ושאר לעמ ונכשמי כ*חאו םש (יי
 וינפלש תיציצ ןתואש ׳יסל ישמ תכיתחמ הרטע
 םליעל ןיפצב ןחנהל הכזש םרק םימכ וינפל םליעל ויהיש
 ייראסש בתכ ׳וסה םשבו .הילש סשב וי׳קס א*מ .ןופצב
 ומנ םארה לע ׳א דצ דימת םישל דיפקמ היה אצ לד
 ףוס תיציצ ישורדב ׳ווכה רטשב אוהו לטע הברה ;יגהינש

 ינידב היצמו דיגנ א*ע רט ףד שיצמ ׳סב רינו ׳3 שירד
 :׳מ חוא תישארב ׳ס חיא ןב .יט תוא זיר רינו תיציצ

 אינמ בתכ .רכו וינפל תויציצ ׳ב ריזחמ ד ׳י^ם (חי
 לאמש ףחכ לע ןימי דצ םישל ןיגהונ שי ויקס
 תואזה כ*כו ׳כ־ע ׳ל ףיעס איש ׳יס מ״כו ןיבבוסמ ויהיש
 תילטב ףטעתהל םיגהונה בתנ איטקח ׳יס אדו זיבדרבו .ודי
 םהו לאמש דצל תויציצ ׳נ םיכילשמ כיחאו םילבא תפיטעכ
 סרפנו ןוכנ וניא וירחאל ׳בו וינפל ׳ב לאמש דצב סלונ
 דחאו וינפל דחא תופנכ ׳בה ךילשי אלא לבאב יזחמד הנשב



 םייח חרוא ח תיציצ תוכלה
 םעסב ׳יס) תחאכ תילטב םיפטעתמ השלש וא םינש םא י תיציצב ףטעתהל ךרבט׳י ח :תוצמב
 ףטעתהל ךרבל לוכי ןטק תילט לע י ו :ןמא ונעי םירחאהו ךרבמ דחא וצר םאו םיכרבמ םלכ (תחא
 תוכשל !יאו !יגהו; ןכו היציצ תיצמ לע וילע ןיכרבמש א״יו הגה :ושבול אלא ףטעתמ וניאש פ־עא

 לכ

 םייחה ףכ

 הלוגה ראב
 י״נ ואיבה ס״או
 י״להמ ב״כ ןמיסב
 י •רהמ םשב רוצאו

 .ח"א ןילומ

 .ג״מ חוחנמ ז

 הכרב העשב אוה ראוצב הסיסעו לאמשב ןכו ןימימ וירחאל
 :־ד חוא חיטש .םש ןייע

 םיראשנ וירחאמ וסינ לע וטשוסשכו לידנ אוהש תילט
 ןידרצס לפקיש בוט רתויש הארנ וינפל תויציצה לכ
 אלו וירחאל '3ו וינפל תויציצה ,ב וראשיש ןפואב ויפתכ לע
 היצמ הז ןיאש םירמוא שיש *ןא ץראב ןיררננ תויצ־צכ ויהי
 :׳ד תוא ל״שס .*ןידע יכה לודג אוהש תילטב מ״ס רחבומכ ןס
 ,יס ח״בס בתכ .תיציצב ףטעתהל ךרבמ 1ה ׳יעס (טי
 .ד־ט ג״כד שיצמ ברו .חססנ יבה ל״צש דיכ
 ל״ז חמצ בקעי ־ר מ״רהס דיסחה לבוקמה ברה כ־כו
 טיש ׳יק כ״כו ׳ד חוא י״כרבה ואיבה '■כ חיאל ויסוהגהל
 ביכו ,איוסב סיבה ליצש בסכ שובלה םנמא ■ח סוא ׳ש ־יס
 .שובלה ברהכ סיקדקומה גהנמש ׳נ חוא ט״הנהב ג׳הננס
 חוא הסכמ רוקמב נ*יס 'א תוא ר״א ר תוא הרע כ*כו
 ס״ע הוכז םירהמ םשב םש י״כרבהו ׳ז חוא ר״בחמה כ־כו ׳א

 5ישה כ״כו ,קודקדה ס״מ ונאזנול יד מ־׳רהמ םשבו דוסה
 ס״ור ןינה השב ׳ה חוא ח״עש ,ב״כ חוא עייב ׳יסו ד״ע ט״כר
 ןב ׳ב חוא גדרבו ב״י חוא א־סב ו־רנ בלל הסיה ביכו ־3 חוא

 ;רקיע ןכו ׳ב חוא סש ו*רנ חיא
 לע לודג חילט לע ךריב םאו תיציצב ףטעההל םש _ (כ
 ׳יס א־ח א״רזה ירבדמ אצוי שרוסמ תיציצ תיצמ
 חוכרבב םימכח וטבטש עבטמ הנשמ ל״והד אצי אלד יב
 ךרבמו רזוח וניאו דבטידב אציד הארנ ילו ,ש*יט אצי אלד
 יחחכוהש ומכו יוכו טבטמ הנשמ םושמ הזב ןיאד ףטטחהל
 םאד ׳ד חוא עי ללכ א״ח היכו 'א חוא טייב ׳יס .יתובושתב
 ףטעחהל ןטק חילט לעו תיציצ חוצמ לע לודג חילט לע ךריב
 ךריב םא ןכו ג״יק תוא תיטה ׳טס קחצי ינס כ״כו ,ם״יע אצי
 ךרביד ליסד םיקסופ שיר םושמ ,רבעידב אצי תיציצב שבלתהל
 ביכו הימ ־יס דיהסב אבוה מ״רהמ שבלתהל ;טק תילט לט
 םאש ׳מ ׳יס ב״מ ץכשתה כ־׳כו י״ב ואיבהו ומשנ יטאה
 ויתוכרבמ רכינ וניאש אלא ודיב חושרה תיציצ שובלל ךרבל הצר

 :ל״בסו ׳ג חוא ח״עט ואינהו ח״ח אוהש
 ךרבמ דחא יצר סאו ׳ונו השלש וא םינש םא □ש (אכ
 ףטעתמ וניאש רחא םדא לבא ןמא ונעי םירחאהו
 אלא ףטעתמה סא רוטסל ידכ ךרבל לוכי וניא תיציצב וישכע
 ךרבל לוכי זא ךרבל עדוי וניאכ רוב אוה ףטעתמה כ״א
 ׳וא ז־ר ׳ח קיס א*מ ,וז הכרבל וישכע צ־אש ס־עא רחא ול
 אוה ןכו ״, ׳וא ר״אכ אלד בתכו •ח ׳וא א״א ג״מרס ,א״י
 כ״א אלא םירחאל ךרבל ןיאד יד ׳יעס ג״ער ׳יס ןרמ תער
 א״ע ט״כ ףר ה״ר איה הכורע ׳מנד ג״טאו םיעדוי םניא
 אציש ס״עא םלס הסדנה לכ ז״רד הירנ הבכא בר ינח
 דוי ׳לה ב״להס א״פ ל״ז ם״במרה סיסו ןינכנהס ךיח איצומ
 םש י־שר בתכ אה מ״מ ׳יגמ ׳הב ב־׳צרח ׳יס ח׳יא ׳וטהו
 א״מ וקיתעהו ךירבל אלו ינכחיל אל תוברע חיל !ינהנה חכרבד
 דגב שובלל בויח ןיאד ל״י תיציצ יבג כ־או ׳מ ק״ס ז״סק ׳יס
 ל״מק ךכלו תוברע ז״אד אנימא הוה תיציצ םע תופנכ ׳ד סב

 ןיליפת עיקנ א״גהב םשו תיציצ א״גסה טיקנ ךכלו א*מה
 ול רמאיש רשסא םא סימו ,םש א׳־א ,אנביחכדכ אלא כ״ג
 : יסט ףידע וניפלא ׳ה חלממ ץיח הלמב הלמ הכרבה

 רחאל יקוסאל א״סב 'יס סחאנ סילטב סיסטעסמ ןכש (בכ
 זסשגימרש .ג־סו־ר׳יס ןייע קספה יוהד רובד ידכ
 תאצל הצור וניאש ןיגכ אוה טושפ .םיכרבמ םלוכ םש <גכ

 : ׳ז חוא חרע ,וריבס תכרבב
 ונייה .ןמא ונטי םירתאהו ךרבמ דהא יצר ראו □ש (יכ
 ואצי ןמא ונע אל •יפא רבעירב לבא הלחחכל
 ירואיב ׳ד חוא ע״ישי ,םש ח״וע כ״כו ,עס נ־יר ׳יס ש״סכ

 ;ג״י חוא א׳דנכ
 עושה /ורו ףטעתהל ךרבל לוכי ק״ט לע ׳ו ,יעס <הב
 ךרבל לוכיד ל־ז ןירמ חעדד בתכ ־ט קיס 1
 בתכ דידי לש יקלח ברה לבא <ש־יט הצרי םא כ־ג ףטעססל
 דוע ןייעו ׳ש״יט תיציצ תוצמלמ ללכ ךרבל ןיא ליז ןרמ חטדד

 :ז״כ חוא ןמקל ונירבדב
 ףטעתהלו הכרבהו ,ושבול אלא ףטטחמ וניאש ייסעא □ש (וכ
 ,ייב ,הכוסב בשיל ומכ ךכ איה הכרבה חסונ

 ; ויקס זיט
 ׳וכו תיציצ םוצמ לט וילט ןסרבסכ איי .הגהב םש (יכ
 םעטי ׳מ תוא ־מ ׳יס ע״ש ׳יק ׳ז תוא זיר כ״כו
 יכ ׳ה חוא ס״דנ בתכ תיציצ תיצמ לע ךרבל ונהנש גהנמה
 ונקה אל ןכלו הזכ קיטב ןיאצוי ןיאש ,,סוסה ירבדל וששח
 וישכעד עמשמ יוה זאד שבלתהל וא ףטטההל ןיכרבמ ןישל
 תיצמ ונל !חנש ה״ישהל ןיכרבמ קר ןנוככ הוצסכ ימייקמ
 ונקה ןכלו הנקתכ וישכע התוא םימייקמ ןיאש ףאו תיציצ
 ח״עש ןייעו ,ז״קס ז״ט ואיבהו יל״כע עמשמ רבעשלד לע ןושל
 קדנ שבול סא אימרה תעדל ףא בתכש ׳ז תואי ־ג תוא
 גיושה כ*כו ,ש״יע ףטעתהל ךרביש יפט ףידע הפיטע ךרדב
 הצרי םא םהינש תמרד יגילפ אל ןרמו א־סרר ׳זנה תואב
 ב״חץנשחה ליזו ,שיוטי ףטטחהל ךרבל לוכי קיטב ףטעתהל
 לט תכרבל ףטעתהל תכרב לש קוליחה יולה וניא ׳ס ׳יס
 ךרד וב הסכמ סא ןיב קר לודגל ןטק הילט ןינ היצמ
 ׳יס ט*דה ירקיט ואיבהו ,ש״יע שובלמ ךרד ושבולל הסיטט
 ןיב ףטטחהל ךרבל םיכסה ל׳ז ץבשתה םנמא ןיינ חוא ׳ב
 חיעשו ׳ג תוא הירע ואיבהו שובלמ ךרד ןיב הפיטע ךרד
 ףיטעל גהונ היה ןטק סילט שבול היהשכ ל״ז י״ראהו ,םש
 וטמוש היה כ־חאו חיציצב ףטעסכל ךרבמ היהו שממ ושאר וב
 ׳וטה רעש ,ותשיבל ךרדכ ויפתכ ינש לע ודירומו ושאר לטמ
 חרט א״ס תיציצה רעשב חדנרפ כ״כו ׳ו שורד תיציצה ישורדב
 .תיציצה ישורדב היצמו דיגנ ,ד״ע ב״יד ש״צמ ,א״ע ד״כ ףר
 ףטעתהל ךרבי הכרב חטשב וב ףטטחהל הצור םא אניד ןינעלו
 ביכו .תוצמ לע ךרבי 'הפיטע אלב וכרדכ ושבול םא לבא

 :׳ו חוא םש ו״רנ ח־א ןב
 חקי הניקתכ ןטק חילט סוצס םייקל הצורה םימש ארי
 ובורו ושאר הסכתיש ידכ חצק לודג רמצ לש תילט

 ךרביו



 ז םייח ח תיציצ תוכלה חרוא
 ןיוכיט ח :הזמ הז תיציצה יטוח דירפהל ךירצ" ז :(ב״מ ו״פ ׳ד ק״הב י״נו ב״כ ׳יס ונ לכ)
 ןייעי ךרביש םדוק י ט :םתושעל ויתוצמ לכ רוכזנש ידכ וב ףטעתהל ה׳בקה ונוצש ופטעתהב

 יטוחב

 םייחה ףכ
 ונטשסיו א״ר ךוליה ירכ וב ףטעתיו תציצב ףטעתהל ךרביו
 לע ונחיני בושו שממ לודג הילעב השועש ומכ וירחא לס
 רמצ לש וניא וא הז רועישכ לודג וניא סאו גהנמכ וראיצ
 סופר הנחינש ףאו !יננעמ ןניא הוכרב יכ וילע ךרבי אל

 .לע ךרבל לוכיו רמצ לש יניא וליפאו הזמ ןטקב וליפא ךרבל
 חכ לודגו גהנמה טשפ קש ףטמחמ וניא וליסמ תיציצ היצמ
 ילחר ירמג ךרבי אלו ומצעל שוחי םימש ארי סיס גהנמכ
 ו״רנ קחצי ינפ ואינהו ׳כ תוא ל״סח .ףדש סראש אסנולפב
 םש יכ ׳ב הזא !־ט ׳יס ןמקל ןייעו .זיכק תוא סייטכ ׳טמ

 : שרעי תילטה רועיש ןיד רקיע ראבתנ
 : םב עיש רוציק ,חספב יאוה תיציצ תוצמ לע □ש (חכ
 יכ זמרכ .׳ונו תיציצה יטוח דירפהל ךירצ ׳,ז ׳יעס (טכ
 ריא .דימ ׳דימת ויתויציצ דירפי קידצ ח״ר תיציצ

 : ע״שה לע םליע יימ ,ייקס א׳א ג״מרפ.׳ח קדה
 הסכמ רוקסב ברס ,ךרס סרע .רכרבה םדוק ז־מז םדירפיו
 ג״כהיבל אובל ההתשנ םא! ביי חוא זיר ׳ב חוא
 קדקדל צ״א רוביצכ םע ללפתהלמ לטבתי תיציצה דירפיש ליטבו
 טינד צ־ש ,םש זיר ,םש א״א ׳םש ריא ,ייקס אימ ,הזנ

 :יז תוא סשע״ש׳יק ,אימתוא אייללכא״ח .גיע
 סיכבססמ סאו יוכו תיציצה יטוח דירפהל ךירצ םש (ל
 ,ריס ׳יס ךלמה ןג ,חבשב םדירפהל רוסא תצק
 גיי חוא םיחז יליהש ,םש צ־ש ׳ג חוא ׳ב •יס לדוג רשק
 .ש״עמ םידקהל תוריהז ךירצד לישמה םב בתכו ׳מ חוא ליסח
 דירפמה יכ ׳תב ייגארפ ידהמ כ״כו ׳מ ס!א ח״עש״שירכ
 ואיבה .הנאלמ תדלוח סושמ וב שי חבשב תיציצה יטומ
 עמשמ ג׳מס ׳יס השמ הטמ ירבדמש סגהו ׳ה תוא איסכ
 ט״כגהנ איפר ׳יס גיהנכש ואיבהו תבשב םדירפהל רחוסש
 ה״ג ירבו לע דומעל שיש בסכ סש איסכ ברה ןכו ׳ד חוא
 ה״ג רסוא ינ־אד בסכ ברש חוא איח וירנ בלל הסיה ןכו
 ואל אה הכאלמ רמגכ יוהד היישעכ רמגב הליחתב אלא
 שרפי ׳ס חוא רימאמה רבדמ עייתסנו םדירפהל רחוס יכה
 ; ׳נ תוא סש וירנ חיא ןב כ־כו ,ףידע הראש סיס
 יינב בתכו .ריסה ליז ׳וכו ופטעחהב ןיוכי ׳מ ,י^ס (אל
 ביתכד אוה בר יב ירק ליז יולכ .נ״ט אוה סישסו
 גימ גימד תוחנמב איה אתיירבו ׳וכי םתרכזו והוא םתיארו
 תיצמה לכ דגנכ וז היצמ הליקש יוכו וחוא םתיארו איני
 תוצמ לכ חא ביסכדמ וז היצמ הלוקש יישר ׳יסו הרוחבש
 ייה םיטוח יחו םירשק ׳הו ריח אירססגנ חיציצד רועו ׳ה

 :|א*י תוא ג״וש .תיציצ תוכלה ףיס םיבמר כיכו ,גיירת
 םייק אלד עסשמ ךכ ןויכ ליאו .׳סווסטטחהב ןיוכי 0ש (גל

 ימו ליסחה ליזו ׳ט קיס ריא .הנקתכ היצסכ
 םישנא תיצמ יתוא םתארי ־סתו רסאנ וילע ךכ ןיוכמ וניאש
 רמאו ׳יס ירהש ארונה סנוכ םייקמ וניאש אצמנו הדמולמ

 : ליכע ורכזה ןעמל ביתנו םתרכזו וחוא םתיארו
 ןיוניש יעגד תורוהל ונינרל חירכהש המ לייו חיבה בתכ
 יפלד הארנ הנוס ילהנו ןיליפת ׳להנ ןכו ופסעתהב
 ׳וגו תואל ךל היהו ןיליפתבו יוגו ורכזת ןעמל תיציצ ־סנ ביתכש

 הלוגה ראב
 . רוע ח

 ףוסב ש״אר ם
 .תיציצ תוכלה

 חיכרבב ׳סוס י
 .ד״צ תוחגמבו ד״י

 םכיתורוד ועדי ןעמל הכיסבו ,םירצממ ׳ס ךאיצוה הקזח דיב יכ
 ןיוכיש התנווכב היולת המויקו היצמה רקיע יכ הרוי ׳וגו
 אלש סיפא ח״י אצויד תוצמ ראש כיאשמ היצמה םויק תעשב
 וחוא היצש ׳כ םשל תיצמה השועש םא יכ רבד הב ;יוכי
 יימו ׳ב חוא הרורב הכלהו םש ר״א יאיבהו .ליכמ םתושעל
 :לקנב וירבד תוחדל שיש םש ריא וילע בתכ ת״יע שימו .םלוע
 וירנ חיא ןב ג״הרה ל״זו .יכו וסטטתהב ןיוכי 0ש (גל
 םייקל ןיוכי ףטעתיו ךרביש םדוק ׳א תוא םש
 תיציצ םכל ושעו רסאנש ותכלהכ תציייצס תיציצ שובלל ע״ס
 זא וז סנכה תנווכ י״עו גיזהש עימ איהו םהידגב יפנכ לע
 שרמ ןיחומה ךישמהלו ןימ תולעל הכרבב ותנכהב חכ היהי
 הכרבה םדיק ויפג רמול בוט ןכלו שיהנב שישרה וניבר
 ומכ הכלהכ תצייוצמ תיציצ שובלל ןכומ ינירה ־ונו ויהבקיל
 תושעל ידכ םהידגב יסנכ לע תיציצ םהל ושעו וניהלא ׳ה ונוצש
 וניצש וג ףטעתמש תעב ןייכל ךירצ סנו יוכ ונירצויל רינ
 ובתכו ,םתושעל ויחוצס לכ רוכזנש ידכ וב ףטעתהל ה״בקס
 םתארי יהתו רמאנ וילע ךכ השיע וניאש ימ ליז םינורחאה
 ליז םינורחאה ובתכי שימו ,ליכע הדמולמ םישנא תיצמ יתוא
 וז הנווכ סינכיש בוטד לינו ז׳ונ חוא א״רנה ירואיב כ׳כ ׳וכו
 חסינה ךיתב ׳יכו רוכזנש ירכ וב ףטעתהל הרקס וניצש
 דוחי םשל רמאיש רחאש אוהו חכשי אלש ידכ דוחי םשל לש
 וחוא םתיארו רמאי םהידגב יסנכ לע תיציצ הסל ושעו יוכו
 ־יגו רינ תושעל ידכ םתוא םתישעו ׳ס תיצמ לכ חא םתרכזו

 : איס חוא ןמקל ןייע דועו
 ןניכסס אלד אהי .׳יכו ןייעי ךרביש םדיק .׳ט ׳י^0 (דל

 עובק הקזסהד אכיה אקודד ח״בה בתכ הקזחא
 תקזחב היוהד המהב וסכ םלועה עבט דצמ אליממ איחאו
 אלא י אליממ הניא הקזח אכה לבא הדלונש העשמ חורשכ
 אסשד הקזחא ןניכמס אל תיציצה ןקיתש םדאה השעמב אילת
 אכיאד ןויכ םושמ םעטה בתכ תיועהי ,ש״יע כ־־חא לקלקתנ
 דוע בתכו ,א״י ק־ם איס כיכו ,הקזחא ןניכמס אל ירורבל
 ירואיב כ*כו ,העש לכב קססיל היושעש ינפמ איס אימ
 םימעטה ןיב הנימ אקפנו .ג*י תוא זיר הרו ,ז״י תוא אירגה

 ותילט קדב ןכ םא אלא קידב אלד יגס אל חינה םטמלד
 םעטלו ,ליז אוה שיסכ וחינהש וסכ ואצמו עודי םוקמב וחינהו

 לכוי אל ותקידבב קסעתיש ךחב שא ירורבל רשפאד םישמ
 אינמה שיטכ הקירב אלב ושבולל יאשר ריבצה םע ללפתהל
 קססיל סיושעש א*מה בתכש ׳נ םעטלו ׳ב תוא ביוסבו םש
 קודבל ציאד ׳א חוא ביי ללכ איחי םש זיר בתכ העש לכב
 צ־א בוש איס ןקדב רנכש םויה ותואב לבא םויו םיי לכב אלא
 שובללמ ותעד חיסהו וילעמ ותילט ריסה םא וליפא ןקדיבל
 חיאו .ןקדובל ךירצ !יא ושנולל ךלמנ םויה עצמאב כ־חאו דוע
 אנידפד בתכ חיבהד םישמ חינהל איגמ םעט ןיב אכיא יאמ
 רמא םויל ומצע םויה ותואב ןיב קילימ ןיא כיא הקידב ךירצ
 איפ לש ׳נ ספטל לבא הקידב ךירצ ושבילש םעפ לכבש
 ךירצש איה םימכח חנקת קססיל םיישמש םושמ אששמהד
 סלוכגל םקדבי אל סיי לכב םקדבי אל םאד םוי לכב ןקדובל

 יאדובו (0)



 םייח חרוא ח תיציצ תוכלה
 וידי ןיאש דועב ןטק תילט שבול םאכ י :הלטבל ךרבי אלש ידכ םירשכ םה םא תיציצה יטוחב הלוגה ראב
 ךרבי רחא תילט שבלשכ דא ל וילע ךיביו תיציצב שמשמי וידי לוטישכו הכרב אלב ונשבלי תויקנ י׳נ ל .ליט כ

 וילע

 םייחה ףכ
 םכרדש ןויכ חורשכ חקזחב םלומל ןדימעהל איא יאדונו
 שימכ הורחא סיכש סמחמ וא םילגרס חסירד יימ קססיל
 םימכח חנקח םייקו ןקדב רבכש טויס וחואב לגא םש ז*ר
 ח״בסכ רימחהל שי הכלה ןינטלי .ןקדובל 5־א םשבלו רזח סא
 יחילס קדב סא וליפאו .ישבילש סטש לכב וקדובל ךירצו
 ייננהב גיהנכש בסכ וחינהש ומכ ואצמו עודי םוקמב יחינהו
 חילמה סא םיחינמש ס׳מאש סיקדקדמהל יחיאר ׳א סוא
 םמעמ יליאו יסוא םיחינמש הטש לכב וחוא ןיקדוב ןסיכב
 .ל״כע םזערס אלש סיכה ןס והואיצוהש הרקס סוש עראי אמש
 והוארקש וא רובצב הלשחמ לסנחי הקידבה ייע םא םנמא
 טרוישכ איהו הקידב אלב חילמה שובלל לוכי הרוחל חולמל
 ,ו־מ חוא זיר כ*כו .א״מ שדמו םימלש םיטוחה ויה לומחאש
 ןמקל ןייעו ׳ג חוא ־ט ׳יס טישה ׳יק לס בהז חרגסמ כ*כו

 :ן־ד חוא
 בקעי סיב ברה בחכ .יסו ןייעי ךרביש םדיק □27 (הל
 קירבל אריחמו ךרדב היה סאד ריס ׳יס ׳סב
 ־חומ רחא חילמ ול ןיאו לוספ היהי אמש וחילש לש חיציצה
 ט־האב ייקס ר*א ואיבהו הקידב אלב ךרבלו ויניע ם לעהל
 יל המ ךרדב יל המד וירבד וחד םינורחאה םנמא .סיקס
 אלב חילמ השינל רוסאמ וליצהל האנ הקידבהש וסימ
 המגד ונקדבי אל סא הזב חיורס המו הלטנל הכרבו חיציצ
 םא ע*ס לוטיבמו הלטבל הכרבמ לצני אל ויניע םילעמש
 ח*מש 'ג תוא העיריה ילישב זיר ־ה חוא הירע .ליסע איה
 קודבל יאנס ול ןיאש קחרה חעש איה סא םנמא .יט חוא
 םדיק לומחא וקדבש איהו הקזחה לע ךומסל םי הזנ

 :א*י קדכ ם־החס ביכו ,םדוקה תואנ ש׳סנ ךרדל וחאיצי
 חבש ןיב קילח ןיאו ׳וכי ןייעי ךרביש םדיק 027 (יל
 חיציצה יטיחב ןייעל ךירצ חבשנ םגד לוחל
 5שב חיי חוא וירנ בלל הפי כ״כו םש ז״ר ׳ט חיא ר״מאמ
 םש ו*רנ ח־א ןב :יכו ׳ו ׳נ חיא דוי 'יס םיחה ףכ ׳ם
 לע ןחלשה ידומע ואינה) המלש חלהק ׳סכ אלדו יג חוא
 !יקדוב ןיא םריו הבשבד בתכב (ביי חוא םש טישה ׳יק

 :ןחקזח לע ךימסל רחוסו
 וח־אב ןייעל ךירצ םג ׳יכו ןייעי ךרביש םדיק □27 (יל
 רע תילטה בקנה ךיתב אוהב תיציצ לש קלח
 .גיט הילד ה־לשק ׳א טיח קספנ ייפא לספנ םשד הרישקה
 ריא כ״כי דיקס זדכ כ־כו ז*נה םשנ נ*י חוא היוט ביכו

 ב״יס . ח״קס ז״שמב גדנרפ כ*כו .אימכ אלד בסכו ,ייקס
 ל*םח ׳כ חוא טייב ,ג־ט טיכר צ־ש .נ*י חוא זיר ׳ב חוא
 .לידגנ ןכו .יג חוא םש חיא ןב ׳ז ח־א םש טיש ׳יק ־ט חוא

 :םש ציש םש ביס םש ר־א
 יסל חיקס ז״טה בסכ ,הלטנל ךרבי אלש ירכ □27 (חל
 תוסנכ ׳ד לש םידגב הברה ול םיב ימ הז םעט
 חחא הכרבהש ןייכ םהמ רחא קר קודבל צ׳א הז גימ הז
 שבולש םושמ םעטה יממ חכומ חינהמ לבא ,ליכמ םלוכל
 שיהממ כיכו ,םש ר״א ,ביס גיי ׳יס שובלב מ״כו חיציצ אלב
 ריבעל אלש וששח ןכ הלטבל הכרבל יבשחש ומכד א־י ק*0

 ןרפוסו םידגב המכ שביל ׳יסא כיאו ךל השמח םילידג לע
 ריי קיס זיר כ*כו ,ש״ע םליכ קודבל ךירצ מ״מ ׳א הכרבב
 תיבה חעד ׳ט "ס טישה דיציק לע ׳ג חוא יהז תרגסמ ליח
 חחא אלא קודבל צ״א םישיבלמ הזיא ול שי םאב ז־׳־הע יול
 םינורחאה חעד לבא םלכ קודבנ ךירצ כ״חא קר הכרבה םדיק

 :ליכע הכרבה םדוק םלכ קודבל ךידצד
 ךריבו תילמה חקלש ימ ,הלעיל ךרבי אלש ירכ □27 (טל
 ךטעז־־נ אל ךא ותמוק למו ישאר לע יחינהו וילע
 ךילשהל ריעה אינהש םינ־אנה סכ סילאעאמש־ה תפיטעכ
 רבדב ביפ ךרבל ךי־צ יא חס וא ןמא הנעי יפ־חכ לע תויציצה
 םליעל איה חוא ־סב ליז םידרפה ברה קפתסנו הלע הז
 ביס ךרבל ךירצ ןיא דבעידבד הלעהו זיס חוא איהה ׳עס
 ברהו יה תוא םלשי םינש םייחו א״יקב ד״החפמ ואיבהו

 :׳ד תוא חיסה יעמ חיאח םייחל ונירכז
 למ הלחח תילטה חינהל םינהינהל אקוד ינייה הארנו
 סילעאמשיה תפיטעכ םיפטעתמו םתמוק לעי םשאר
 צ־שה םימכ םיגהונהל לבא ,םפונ לע תילטה םידירומ היחאו
 םירזומ ךכ רמאו םפינ לב לע חילטה םידירימ הליחחבד
 תפיטעכ סיפטעחמו סחמיק לעו םראיצ לע וחוא םילעמו
 רבד לכ וא ןמא תונעל לוכי יג חוא לישמכ םילא עמשיה
 םילאעמשיה תפיטעכ *ןטעהנש םדיק הליחתכל וליפא השודקבש
 איה םילאעמשי חסימעי *ןינה ייסכ איה היצמה רקיעש ינפמ
 םש ץישה שדמו ׳ט תוא לישמכ םינואגה יסל םוחל ארמימ
 לע ודירוהש םדיק לבא חונמל לוכי היצמה רקיע השעכ ןייכו
 אנמחר רמא ךחוסכד ירמגל היצמה םייק אל !יידעד וסיג
 אלא חונמל לוכי וניא םש צ*שה שיסכ שארה יוסכ אלו

 :ךרבמו רזוח יניא הנע םא דבעידב
 ךרביו תיציצב שמשמי ׳יכו תילט שביל םא .דיוי ׳ך7□ (מ
 בוטו בתכש אלא האריה ׳סב הנוי ירה כ*כ .וילע
 <ח*ב ,ליכמ ןתיישעל רבוע ךרביו םדיק וידי ליטיל זירז חייהל
 תילטב עגיל ןיאל בתכ םייח דוקמ ׳םב ןכו ,א״י חוא ייא

 1 :דיכ תוא ׳ר ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו ,םש ריא ,וידי ליטיש דע
 ילשאב אילח ןאכ ע״שה ׳הש הז ןיד ינש ׳ו ׳וא עיישי ןייזאו
 ךריב אל םאר קספ ליז םיבמרה וניבר הנהד ׳יכו ינדנר
 בתכ היחססד ירשא תהגהבו כיחא ךרבמ וניא ןחיישע םדיק
 דיויב ךישה רברב ךיראה רבנו ןחיישע רמא ךרבמ רבעידבד

 1 אהד עיצ וירבדו ליכע הכלהמ איהגה תעד תוחדל סיי ׳יס
 {ןעעחנ םא ׳ה ןיד איי ׳פ3 תינרנ •ה םינמיה בסכ אידהנ
 ןיידמו םישמ תיציצב ךטעההל כ־חא ךרבמ ךריב אלו תיציצב

 םיבמרה ירבדמ איבה אל םש ךישה םגו תמייק היצמה היישע
 הוצמה חיישע חרסגנד םישמ הטיחשה לע אלא ךיבמ וניאד
 חוא דודל הלסח ןייעו .עיצו ׳ו ןיד סש ליז םינמרה ש״מכ

 :׳א חוא שיהנ .טיי
 ן ול ןיאש ימ ינייה .וילע ךרביו תיציצב שמשמי □27 (אמ

 סא לבא הז תא רוטסלו וילע ךרבל לודג תילט
 ךרבלי הזנ שמשמל ךירצ ןיא זא וילע ךרבל לודג חילמ ול שי
 ותבשחמב ןיוכיו כ־חא שבולש תילטה למ ךרבי קר וילע
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 ושבולל ןטק תילט תוצמ רקיע ״ אי ;ןושאר לש תויציצב שמשמל ךירצ ןיאו הז תא םג רוטפל ןיוכיו וילע
 םיבייח םלכ תופנכ עברא לש םידגב חמכ ול שי םא נ בי :תוצמה רוכזיו והארי דימתש ידכ וידגב לע
 םא ׳א הכרב אלא ךרבי אל םלכ לע הלחתמ ותעד •היהו מ קספה אלב םלכ םשבל םאו תיציצב
 קיספמכ יוה םלכ לע הלחתמ ותעדב היה אל םא היהו תחאו תחא לכ לע ךרבל ךירצ םהיניב קיספמ

 םהיניב

 הלוגה ראב
 י״נו רושה ירגו ט

 .א״כטירה סשב

 י״ג ם .רוט ב
 םשב רוגאהו

 א״גשרה

 םייחה ףכ
 :־ס חוא יט ׳יס טיש ריציק ,שובל ,רבנ שבלש הז חא רותפל
 נ־׳ ק״ס איגמ בסכ .וילמ ךרביו סיציצג שמשמי □ש (בם

 גיסרפה בתכו ,ושבל רבכש פ״עא {ןטטתהל ךרביו
 ןטק חילט לטד ו״ס ה״גהב ברה ש*סל {ןאו ב*י !ריס א״אנ
 הליטנ םדוק לודג חילט שבל סא הנימ אקפנ מ*ס היצמ לט
 תוצמ לט ךרבמד שובלה ''סמ ימנ יקופאלו בתכש ש״־ט סידי
 ונירבדבו ׳ו חוא ה״רט ןייטו ש״החמ ןיימו ישבל רבכש ינפס

 :זיכ תוא ליטל
 וידגב לט ושבולל ןטק תילט תוצמ רקיט .א*י ׳יעם (גמ
 הטמל ושבול היה ל״ז י־ראה וניבר והימ .רכו
 שורד תיציצה ישורדכ רוכה רטש ,וקולח ג״ט וישובלמ ראשמ
 ג״י ק״ס א״מ כ״נו ■א ׳ס תיציצה רטש ס״טרפ ־סב כ״נו ׳ו
 ¬ב ׳יס לדוג רשק ורפסב כ״כו יז חוא י״נרב •"בנהג א״י
 רטשב סש בתכו ׳ו חוא ל״סמ ג״ט ו״כ (ןד צ״ש ׳נ תוא
 לודג חוטט םהידגב לכ לט ושבולל סירהיחמה םתואר ׳ווכה

 :תמאה ךפיה םדינ
 םתוא ןיבמותש םתואכ אלרו ץיחבמ תויציצה ויה־ש ךירצ (גמ
 סייכנה ןיב ךליהש ןינכ קחדה חטשבו חופנכהנ
 תטכב ךא חיפנכה ןיב סבסיתל לוכי וילט ונטלי אלש םשומו
 ק״ס ט״האב סש א״מ .א״ד ךיליה ידכ ;ילוגמ ויהי הכרבה
 ברה םשב ׳ה חוא א׳־כ ׳יס י״נרב כ״כו ט״י חוא ז״ר א״י
 בוחתל לוכי ךי.רא תילטד ץראה ירפ ברהו יחרזמ ס״רהמ
 ת״טש ואיבהו .וררגי אלש ידכ וינתמב רשא ותרוגחב תויציצה

 .א״י חוא
 םיבייח סלכ רכו םידגנ המכ ול שי סא .ב*י היע0 (ים
 םחינה םא לבא םליכ םשבול םא ׳יפ תיציצב
 אינמ תביח אלו ארבג חבומ תיציצ ל״יקד ןירוטפ אספוקב

 : 'א ׳יטס ט־י ׳יס ןמקל ןייטי .ד״י ׳וא ח״יט
 םלוכ לט הליחתמ והמד היהו .רכו םלט םשבל םאו םש (המ
 טמשמ ל״ח ח״בה בסכ .תחא הכרב אלא ךרבי אל
 וינפל ויהש םירגנה לכ שבלש םדיק םירגב ול יאיבה וליסאד
 ימד אלו םינורחאה לט ךרבלו רוזחל ךירצ הנרב חטשב
 ׳יס ד׳״ב הטיחשה תכרבלו ו״ר ׳יסנ ןמקל הוריפ תליכאל
 ב״אשס הטיחשלו הליכאל טבק שיד רמימל אכיא םחהד ס״י
 בתנ ודנ חוא תייטה לבא ,ל״כט טנק הב ןיאד השיבלב
 הממ שובלל סיונבמ רומ וינפל סיה אלשכ אקוד ונייה ליח

 םידגבמ וינפל ןיירט םא לבא סהילט יחטד הלחתמ היהש
 תוכרב ןינתל דייב ראובמש ורכו ךרבל צ*א םשבל אלו ולא
 טנק ;יאד קססד גירסה םשב רוטב םש ראובמ ןכו הטימש
 רמג אל !יידטו טוחשל ליסחה םאד קיסמ ה״פאו הטיחשל
 היהו ךרבלו רוזחל צ־׳אד טומשל רוט וינפל אבוהו םלוכ טומשל
 ןיב קלחל הצורש חיבכ אלדו רורב הזו השיבל ןיינמל ןאכ
 רמיל ךייש ןיאד דרי ק״ס ז״טה כ״כו ,ל׳כט השיבלל הטימש

 צ-אד א־כ חוא ז*ר פ״כו ,שיימ חיציצנמ הטיחשב טנק יסמ
 קיש מ־האב ואיבה ט״י ׳יס דריל השירפ כ*נו ,ךרבלו רוזמל

 ט׳ישיה קו ג*י ק״ס ריאהו י״ט ק״ס א״מהר ג״טאו .ג״י
 ,{ןידמ חיאושו ל״בס ריס ח״בה ירבדב יקיזחה ׳ח ק״ס
 ךריבש רחאו דחא רגב שובלל קר ותטדג היכ אל סא היהו
 השירפ ביכו ,ךרבלו רוזחל צ״א םירגב ריט ואיבה שבלש םדיק

 הלסח :יכו .סש חייט ,שייט ג״מסה חטדל ט״י ■יס דריב םש
 : •ז־טט םשב ור תוא דודל

 רובד קספה אלב ונייה .קספה אלב םליכ םבל םאו ןבש (ימ
 ול ונח רמא סא לבא השיבל ךריצל אלש אוהב
 סרו .ךרבלו רוזחל צ״א השיבל ךרוצ אוהש גיהכו שובלל דגבכ
 ג״מרס ,א״כ חוא ז״ר ,םש חרמ ׳שייט הטיחש ןינטל דריב

 :ד״י חוא א־א
 אל השיבלל הכרב ןיבו ׳יכו םהיניב קיספמ םאו םש (זמ
 אוהש רוביד ידכמ רתוי הקיחשב ׳יפא קיספי

 ךילט םולש תוביח ׳נ םהו ברל דימלת םילש תליאש ידכ
 רוניד ידכמ רתוי ׳יפא הקיחשב קיספה םא דבטידבו יבר
 חוא םש ר״א ׳ד קיס ו״ר ׳יסב א״מ ,ךרבלו רוזחל צ״א
 םא לבא ד־י חוא ןאכ ג״סרפ ׳ג חוא םש ז״ר ׳ד
 ריזחל ךירצ ריבד ידכמ סוחפ ׳יפא רובידב קיספכ
 כ״כו ׳זנה ח׳אב ג״מרס .םש ר׳־א ׳נ תוא םש ת״יט .ךרבנו
 םינורחא המכ םשב ז״י חוא ט״י ׳יס א״ח קדצ יחבז ׳סב ג״הבר
 :ש*ימ ךרבלו ריזחל ךירצ דחא רובידב ׳יסאד ןניטקנ יככר בתכו

 א־מ בתכ ׳יכו ךרבל ךירצ םכיניב קיספמ סאו □ש (חמ
 בתכש ליזא היחסישל ש׳ארהד לינו ל״זי ד*י ק״ס
 ןויכ קספכ יוה הטיחשל הטיחש ןיב החישד ט״י ׳יס ד־יב
 ךרנל צ״אד םש םיקסופכ לבא ׳וכי ןאכ ה״ה תיצמ יחש ןהש
 טירכהש ׳ס ק״ס ט״י ■יס דרי ז״ס ;ייטו .שייט ל״כט ןאכ היה
 .חשב ךרבל צ׳אד ׳ה ׳יטס םש ל־ז ןרס אינהש ׳ב הטידכ
 רוזמל ךייצד םינורחא המכ םשג בתכ זיכס םש כ״שכ ןכא
 ומצט סינכהל 0אלש ׳יכרב קפסב יואר סיסו .ש״־ט ךרבלו
 ג״מרס .ךרבמו רזוח וניא רבד םאו רבדל אלש רהזי נ״א ךכל
 קדצ יחבז ־סב ג״הבר כ״כו ב״י ■וא ח־טש כ״כו ד*י ׳יא א־א
 זי׳רכ אלדו .ש״יט םינורחא המכ םשב דינ ׳וא ט״י ־יס א״ס
 זיטכ חליז ךרבל ומיכסה םינורחאה לכד בתכש ׳נ ׳וא ארקב

 : ש״יט ׳וכו
 ינשה שבלש םדיק ןישארה טשפ םא ןכו ה״נהב םש (טמ
 רבתסמ ןכו הזב ןיקלוח םיו .כ׳יט ךרבלו רוזחל ךירצ
 חטשב וינפל חנומ היהו הז לס סג הכרב חטשב ותטד םא
 חוא ז*ר ר״י ק׳־ס ריא ,ז״ט ק״ס א*מ כ*כו ,שיבל .הכרב

 :ה״כ חוא דודל הלפת ,א״כ

 וחיבמ הכילהד ־וכו ןטק תילט שבולה .ג״י ׳יעס (נ
 ,חיטידה ובר הז ןידב סנה ,קספה אי־םח נ־ככיבל
 קספה אנישח תסנכה תיבל ותיבמ הכילה ל־ז ןרמ בתכש הזד
 {ןטטההל ליגרש ימ רוטהו שי׳ארה ם״מ לט םטט תניחנ איה
 ךריבד ייפטא וילט ךרבל ךירצ לודג חילטב תסנכה תיבב

 לט
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 שבולה ע גי :(ס״מ ׳יס ה״ת)ךרבנו רוזחל ךירצ ינשה שבלש םדוק ןושארה טשפ סא ןכו הגה : םהיניב הלוגה ראב
 הכילהד י> וילע ךרבל ךירצ לודג תילטב ףטעתמ תסנכה תיבל ךלוהשכו וילע ךרבמו ןטק תילט 6'*י״מ"
 תילט לע םג הלחתמ ותעד היה םא ותיב ךותב ללפתמ םאו קספה אבישח תסנכה תיבל ותיבמ חעדנ י׳נ "ש
 םא צ די :ךרבלו רוזחל ךירצ וניא םירחא םירבדב וא החישב םייתנב קיספה אלו לודג ;££יי'׳יי'׳*""
 הגה :וב ףטעתיו רוזחישכ ךרבל ךירצ דימ וב ףטעתהלו רוזחל ותעד היה וליפא ותילט טשפ םשנ רמאהו טקלה
 ןטק תילט וילכ ראשנשכ אקוד א״יו (ה״ל ׳יס ׳וגא) וב ףטעתהלו רוזחל ותעד היה סא ןיכרבמ ןיאש א״יו ■ ס'יהמ

 יכהו
 םייחה ףכ

 סושמ סעטה בתכ חיגה לבא תבכ שבלש ןטק תילט לע
 קיספה אלש יל ירב סא לבא החישב קיספה אסחססד
 הכילהו לידג תילט לע הליסחמ היה ותעד ירהב ךרבל צ־א
 י״ארהמ תעד אוה ךכו בתכו קספה יוה אל תסנכה תיבל
 קספה יוה אל סכילהד ז״י חוא ח*וט כיכו .סיס ,יס היחב
 יוה אל הנילסד איי ק״ס ז״ט כ״כו .ע*צ רבחמה ירבדו בתכו
 סעשנדסושמ תינש ךרבל וכירצהש רוטהו ש־ארס סעט אלא קספה
 ה״כ ׳יס ם״מכ כיחא ןיליפת ףכת חינמ ותיבב ןטק תילט לע ךרבמש
 יוה ןיליפת תכרב כ״או לודג תילט חינמ ניכהיבב כיחאו ׳ב ׳ימס
 רודל הלפח ואיבהו .ש*יע לודג תילטל ןטק תילט ןיב קספה
 .ש*יע דוי ׳יס ל*גס י־רהמס עסשמ ןכש בתכו א״ל חוא
 שבילש סוקמ יונ־שד בתכ זייק ׳יס םהרבא תכרב ברהו
 המישב קיספה אלש ־■סעא קספה יוה רחא סיקמג ותילט
 הכילהד ז״י קדכ אימ כיכו .טיהגהב גיהננ ואיבהו .ש*יע
 ז״ר ׳ג תוא ש״הנ כ״כו .םוקמ יוניש םישמ ונייה קספה יוה
 ליזו בתנ דיע ב״ל ףד צישהו ׳ה חוא איוקבו .ביכ חוא
 ה״סמה ברס ש״מכ סמא ביכ םה קספה הבישח הכילההו
 קסעש אל םא קספה יוה אל דומל הכילהד ו״סק ׳יס
 ניכהיבל הכילה םדיק ןיליפת חינמ וא חש וא םירמא םירבדב
 ל״סו ש־ארס תערל ףא בתכש ׳ב ׳יס א״מ אירז ןייעו .ל״כע
 המישב אקיד ונייה קספה יוה הוצמל םוצמ ןיב החישד
 עיצב זיטה ירבד חינהו קספה יוה אל הכרב לבא הליטב
 ירמו ליקשד המ שייע קספה יוה ןיליפת תנרבד בתכש
 הכלה וזי ונאצי אל תקולחמ יומו םייסי אימהי ז״טה ירבדב
 רזומ תיציצ תיצמ לע ותיבב ןטק חילמ לע ךריב םאד הלעכ
 וניא תיציצ תיצמ למ תנרבד ףטעתהל לודג תילט לע נ־בהיבב ךרבמו
 ועבטש טבטמה הנשמה לכד נ״כהיבב שבולש לודג תילמל הב אציי
 ןטק תילט שבל םא יאדו לבא אציי וניא תוכרבב םימכח
 נ״כהיבל כ*חא ךלהו ףטעתהל ךריבו ותיבב ריעיש וב שיש
 יפלו. .ריכמ ותעד חיסה אלש ןויכ וילע ךרבי אצ לודג םבלו
 תיציצ תיצמ לע לודג תילמ לט ךרב סאו ׳כ חוא ליעל שימ
 וילע ךרבו ותיבב ןטק תילט שבל םא ימנ אכה כ״א אציד
 חיננ לודג חילמ לע ךרבלו רוזחל לוכי וניא תיציצ תוצמ ,לע
 ץשה חעולר םידימל וניצסנ ,וחטו חיסה אל םא תסנכה
 והיימעדו איסו אירב תפולו קספה יוה תומא ענ תניגכ
 קספה יוה המיש אקור חינה תעדלו קספה יוה םיקמ יוניש
 תטדל לגא קספה יוה ןיליפת תכרב סג זיטכ תעדלו
 חוא ליטל ש״מ יפלו קספה יוה אל ןיליפת תכרב א־רזכ
 ל״בסו קספה יוה אל היצמל היצמ ןיב החיש א״יד ח׳ס
 םגהו ותער חיסה ןכ םא אלא ךרבל לוכי וניא נ*א
 ןירמ ירבדב וקיזחהו תמה תיישוק ובשי םינורחאכ ןפ שיש
 ליבס ל״ייקו אירזה שימכ ונאצי אל הקולחמ ידיכ מימ לד
 אימ ליכזה םימנ ל״ז ;רמ רגנכ ׳יפאו בורה דגנונועימ יליפא

 נ ׳ס תיא ג•,וו ־ס תוא ב ׳הב

 ןטק חילמ שבילשכ קפסמ ימצע איצוהל ידכ הארנו
 שבולה לודגכ תילט חא איצוהל אלש ןיוכי ותיבב
 ליח ׳ד ׳יעס ד״עק 'יסב ליז ןרס שיסכו תסנכה תיבב
 ךותבש ןיי איצוהל אלש ןייכי הליטנ םדוק לידגמה ךכלה
 ׳מ חוא ט״י ׳יס רריב חירפה כ״כו .שייט ליכע הריעשה
 חירפה ירבד החד סש שיבתהש םגהו .ביי חוא ח־עש ואיבהו
 םהש סושמ הטימשב אקוד ונייה וז הנווכ ינהמ אלד בתכו
 לע ךרבמש המשבש ןויכ אכה לגא ל״ז אוה ש״מכו וינפל
 הברה תקיפס אכיא סגו !ינפל וניא לודג תילטה ןטק תילט
 ז׳י ק*ס ש״בתב םב ןייעו הדומ שיבחה סנ ליי ל״שמכ
 סרג קפסב ומצע סינכהל בטומד בתכש םש חיטש ואיבהו
 תיישע לע ךרבלמ ענמיש קפסב םנכילמ צ*אש הנרב
 ביכ חכילהד ל״סד שיד ןויכ ימנ אכה כ׳או ש״יט סיצמה
 ןכ םא קספכ יוה ןיליפת תשיבל וא םיקמ יוניש וא תומא
 ןכ לע תוצמה לע ךרבלמ ענמנ ירה ךרבי אל םא והדידל
 איצוהל אלש ןטק תילט שבולש חמשב ןיוכיש ביט רתוי
 ןסלשה ךרענ ןייע דועו ,תסנכה תיבב כ״חא ךרבלו לודגה
 שדנל סיאר ןאכמ ד־עק ׳יסג ׳זנה ןרמ ירבד לע בתכש
 אלש ןייכי תוכרב קפסב אסווברד אחנולפ םיקמבד ׳מ ׳יסנ
 סשיטר ןויכ צ־אש הכרב ששמ ןאכ ץאו תחא הכרבב תאצל
 ריויג סשדמ הלסש ברסכ אלד אהנולפס הישפנ יקופאל ןכ
 ¬סב וירנ ח״ירהמ איניבמ ברל ןכ סג ןייעו .םייע טיי ׳יס
 תסנכה תיבל ךלוהש ימב לאשנש יה ־יס עמ םילטס בר
 ידכ קר תילט ול השע םיבשו םירבופ ינפמו ןיליפתו תיציצב
 תיבל ואובבו הארנ היהי אלו המילגה המת ותוא חיניש
 וילמ ראשנ ןכ סג קדה תילט סח לודגה תילמ שבול תסנככ
 עביר יל טשפו תסנכה תיבב לודגה תילט לט םג ךרע םא
 לט ךרבמש העשב ןיוכיש םעטמ םגו תעדה חסה םעטמ

 :שיועי לודגה תילט איציהל אלש קרה תילט
 סי חנב קיספה אלו ׳יכו ותיב ךותב ללפתמ סאו (אנ
 ןיב סחיש אייר ליטל ונרמא רבכ .רכו המישנ
 היה םא ימנ אכה כיא >בסו קשפס יוה אל היצמל היצמ
 דבעידב םייחנב חשו לודג חילמ למ םג הליחתמ ותמר

 ;ךרבמו רזוח וניא
 רוזחישכ ךרבל ךירצ ׳וכו ותילט טשפ םא .ד״י (בנ
 היה סא !יכרבמ ןיאש א״יו .הנס .יב ףטעתיו
 היה םאר םינורחאה כיכו .כ״מ ונ ףטעתהלו רוזמל ותער
 ןיב קוליח ןיאו ךרבלו רוזחל ציא ונ ףטעתהלו רוזמל וחטד
 .גיי קיס זיט ,ח־ב .ראשנ אל ןיב ןטק חילמ וילס ראשנ
 חוא טייב ׳יס ,גיכ תוא ז׳ר ■ו״ט ק*ס קיא .ט״י קיס אימ
 ףד ציש ׳ביל חוא דודל הלפח .׳ו חוא ביי ללכ איייח ,׳ה
 ןכו .ד״וי חוא ׳ט ׳יס טיש רוציק .דיוי חוא ליסח ,דימ דיל
 בתכו דיוי תוא תישארב ־ס ח׳א ןב ׳סנ וירנ חיירסמ קספ
 :ליז קמ תרבס רגנ וליפא ליבס לייק ךרבל ליס ליז ן רפד ג׳טאד
 לבא



 טי םייח ח תיציצ תוכלה חרוא
 ףטעתמו רזוחו ןיוכתסב אלש ותילט הלפנ םא ק וט :(ב״י ׳יטס ה״כ ןמיס ןמקל ןייע) (םש) ןיגכונ יכהו
 :ךרבל ךירצ וניא הבור הלפנש פ־׳עא י הלוכ הלפנ אל םא לבא הלוכ הלפנש אוהו ךרבל ךירצ
 תעשב וב שמשמל בוטו ח וטשפ אל םא ףא רקובב יילע ךרבל ךירצ הלילב ותילטב ןלהש זט

 הכרב

 םייחה ףכ

 רחאל דע שיכללו ריזחל והעד היה אל יששפשכ סא לבא
 ףניה ושבולל ךלמנ כיסא םא ׳יפא זא ח!טש המכ
 ןטק הילט יילע ראשנ ׳יפא וילע ךרבלו ר־זחל ךירצ דיסו
 ושבילו רזוחו םייחנכ ללכ וסיכ חחפ ס אצי אל יליפא
 ומשש םאו .םש ע׳ש רוציק םש .ז״ר .טש-פכ רדח ימואנ
 ח״ב .אל וא ןטק הילט וילט ראשנ ןינ קלחל שי םסס
 :םש צ״ש ,םש א״ייס ,ה״כ תוא ז״ר ,סש ר״א ,ז״טע ,םש
 אלא דימ ושובללו רוזחל ותעד היה ועשפשכ םא1 (גג
 המכ רחאל דע שוכללמ ךלמנ וא חכש כ״חאש
 חתפמ אצי אל וליפא וילמ ךרבלו רוזחל ךירצ יזא תועש
 ז״ר .וטשפש רדחה ותואב ושבולו רזוחו סייתנב ללכ וסינ

 :ד״כ תוא
 ותעד חיסה וליפא ותילט ריסהו ג״כהיבמ אציש ימ (יג

 צ״א יכה וליפא ושבולו רזוחשכ הכרב ךירצו
 ז״ט ק״ס ׳יסה הזב ט״האב ׳ה ק״ס ג״י ׳יס א״מ .וקדובל

 : םש דודל הלפת
 טשופ סא לבא ׳ופו ןיכרבמ ןיאש א״יו .הגהב םש (ידג
 לש הלעב אבש ןוגכ רחא ׳שבולו דחא תילט
 היה אלש תרחאה לע ךרבל ךירצ ףילחהל ךרצוהו הנושאר
 ףילחה הא קו״ד״וי תוא םיפלאל דסח ,הלחתמ הילע ותעד
 רחא דימו ףכית ושבול וליפא רחא ק״ט שבולו וידגב
 כ״כו .םש ח״א ןב .שדחה הז לע ךרבי ןושארה טשפש
 ןתנ סא ךא ,ש״ועי ןיליפת יבג ט״ע תוא ה״כ ׳יס ןמקל
 ודימ הפטח שבלש םדיק ךריבש ףכיתו תילט שמשה יל
 תקולחמ הזב שי רחא תילט ול ןתנו :ילטה לעב אבש
 ל״סחה קספו ׳ב חוא ה״רעו א״י ׳וא ר״בממ ןייע .םיקסופה
 ש־׳רכה כ״כו ל״בס םושמ רחאה לע ךרבל רוזחי אלש םש
 ינפ כ״כו .ד״י ׳יס שאמלצימ ׳ם םשכ ח״י תוא ת״עשהו

 :ט״יק תוא תיטה׳עמ ו״רנ קחצי
 ם1־ ק״טב ה״הו ׳וכו ןיכרבמ ןיאש א״יו ,הגהב םש (ונ
 ושיבולשכ ךרבי אל הליבטל סנכהל וטשופ
 וניברד ,ווכה רפסב שרופמל ג״פ&ו ל״בס םושמ אציש תמב
 ןיאו הליבט רחא ק״ט לע ךרבל וגהנמ היה ל״ז י״ראה
 ינאש ל״י מ״מ ל״ז י״ראה וניבר דגנכ תוכרב קפס םירמוא
 תונווכ הב השועו הליבטב בכעתמ היכש ל״ז׳ייר״אה וניבר
 םנכיל ידכ וטשופ םא והימ יפט תעדה חיסה השענו הברה
 י״ראה גהנמ יפ לע ךרבל שי הברה םש ההושד ץחרמל

 : םש ח״א ןב .ל״ז
 םינתמה לע תילט םיכילשמש םיגהונש םוקמב
 תקולחמ הזב שי םתנותח תעב תולככו
 ק״ס ט״כאב ןייע ואל םא ךרכל ןתחה ךירצ םא םיקסופה
 ףטעתיו תיציצה לע ןתמכ ךרבי תועידה לכ תאצל ידכ כ״עו ,מ׳׳י
 ודירומ גמ״או ׳ז תוא ליטל ראובמכ םילאעמשיה תפיטעכ וב
 ךוליה ידכ ההשיו ושאר לעו ופוג לע היהיש ונייהד ופוג לע
 כ״חא .הלכה לעו ןתחה לע וחוא ןיכילשמ כ״מאו א״ד

 םייח כל םשכ ז״יק תוא ו״רנ קחצי ינפ .בתכ ןכש יתיאר
 חור

 הלוגה ראב
 סמנ ייצ ק

 ובר םשב אסטירה
 ׳יכרגד ק׳פסב י״רו

 .י״ב י
 ש״ארה ׳ושח ש
 ג״י ןמיס "ב לצכ
 הוחנמד איההמ
 תהגה ת .ג״מ

 פ״.־או ךרביו הלחת ןתחה ףטעתהל ןוכנכד ל״זו ׳צ ׳יס
 ךרבל צ״א לואש אוה תילטכ סאו הלככ לע תילטה םרופ
 ברה םיכסה ןכש כתכו ל״כע ש״ועי קדנסה אלו ןתחה אל
 ,ז״ט תוא ת״מש ןייעו ,ש״ועי ז״מרה םשמ ב״ע ג״ד כ״ב
 ךרבמ הליחתבד א״בבוח םילשורי ק״היע הפ גהנמה ןכו
 :הלכה לעו ןתחה לע ותוא ןישרופ כ״חאו וב ףטעתמו ;תחה
 קספ הז .ךרבל ךירצ ׳וכו ותילט הלפנ סא .ו״ט ׳י^ס (חנ
 ידימלת ש״מכו ובר סשכ א״גטירה ש״מכ ןרמ

 א״בטירכ בתכ םירמוא שי םשנ לבא תוכרבד ק״פ ףיסב י״ר
 .י״נב ןייע הנוי ׳רה םשנ עמש ןכשו כתכו ךרבלו רוזחל צ״אש
 אלש הנוי ר״הו א״יכ םיגהונ סלועהד ג״כ תוא ג״ושה בתכו

 . ל״כע ל״בהו ונאצי אל תקולחמ יוימד ךרבל
 ודימ ולוכ לפנו וילע ךריבו ףטעתהל תילט חקל םא (טנ
 סשכ ז״י חוא ר״א ,תרחא הכרב ךירצ ןיא
 ולכאל ירפ לטנב ו״ר י״ססב ןמקל מ״כו בתכו ,ג״הנכש
 ,ר״מאמה בתכ ןכו ,טושפ אוהו ד״י תוא ז״שמה בתכו ,ש״יע

 : א״ע ה״לד צ״ש
 םייסש םדוקו וילע ךריבו וחינהל תילט לטנש יס (ס
 םוקמל ךליו הכרבה ךושמי ודימ דבאנ הכרבה
 ןרהא די .ג״נק ׳יס ב״ח ט״קלה ,הכרבה םייסיו תילט
 רבחמה ןב תוהגהב ל״סח ,ד״ל תוא דודל הלפת י״נגהב
 עיגהל בורקש יריימד ו״ט תוא ת״עשכ ש״מו ,׳ו תוא
 םחו רדמ התואב אוהו תומא ב״כמ תוחפ ךוליהב תילטכל
 ונידכ ךרבי תילט שכלישכו ךיקוח ינדמל םייסיש בטומ ואל
 קוחר וא רדחל רדהמהכילהד םירבוסהל אקוד ונייה הארנ
 תיבל תיבמ הכילדד סירבוסהל לבא קספה יוה תומא ב״כ
 םז ןינעב סג ל״שמכ קספה יוה אל תומא ב״כ קוחיר וא
 ׳וכו ךיקוח ינדמל םייסיש בטומ ש״מ דועו ,קספה יוכ אל
 םא ליא םלועה ךלמ וא וניקלא רמא אל םא וירבד םיארנ
 הארנ כ״ע השעי דציכ םלועה ךלמ וניקלא וא וניקלא רמא
 ךיקוח ינדמל םייסי ׳ה התא ךורב קר רמא אל םאד
 רמא סא לבא קפסה ןמ קלתסהל ידכ ת״עשה ש״מכ
 קוחר םוקמה היכ םא ׳יפא םלועכ ךלמ וניקלא וא וניקלא
 תילטכ.םוקמל ךליו הכרבה ךושמי רדחל רדחמ וא תומא ב״כ

 לצנהל ידכ קספכ הבישמ אלד םירמואה ירבדכ הכרבכ םייסיו
 : הלטבל הכרבמ

 וילע ךרבל ךירצ הלילב ותילטב ןלה .זט ׳יעס [אס
 ךרבל ךירצ ןיאד בתכ רוטה לבא ׳וכו רקבב
 ק״ס ר״א .ו״ט ק״ס ז״טו השירפו ח״בה כ״כו רקבב וילע
 י״ראה ברה תעדנ״כו בתכש ג״ע ו״כ ףד צ״ש ןייעו .ח״י
 ,הליבטה תיבב וילעמ הריסמשכ אלא ךרבמ היה אלש ה״הנז
 ׳תב הארש■ ל״ז קחצי א״רכוממ עמשש צ״שה דוע בתכו
 יואר ןכו ךרבי אלש ויתובושתב וב רזחש ל״ז ץרממ י״כ
 התוא רוטפל בוטד בתכ א״כ ק״ס א״מהו ל״כע גוהנל
 א״ח ז״כ תוא ז״ר י״בגהב ןרהא די םינורחאה ב״כו .לודג תילטב
 הלפתה םש בתכו) ו״ל תוא דודל הלפת ׳ח תוא ב״י ללכ
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 הלוגה ראכ

 תוכלהמ ינומיימ

 * תיציצ

 :סש ס״במלה א

 ט "ל תוחנמ א
 ף׳ילה ןמחנ יבלכו
 ם־׳גמלהו ק׳להג

 .סש

 ג״מסה המורתה ׳ם םשב ינומיימ תוהגה) םויה ריאיש םדוק ותילט שבולש ימ השמי ןכו :הכרב
 לטיב תיציצ וב ליטה אלו תיציצב בייח אוהש דגבב הסכתנ א זי :{ןיליפת תוכלהב יכדרמו ק״מסו

 :תיציצ תוצמ
 : םיפיעפ ׳ו וב־. .תיציצמ םירוטפ הזיאו תיציצב םיבייח םידכב הזיא ט

 םיניס ראש ידגב לבא םילחר רמצ לש וא םיתשפ דגב אלא הרותה ןמ תיציצב בייח ןיאא א
 ט״ל ףד ׳סות (אתכלה יכהו אתיירואדמ םיבייח והלוכד א״יו) ןנברדס אלא תיציצב םיבייח ןיא

 ש־ארהו

 םייחה ףכ
 שומשמ ׳יפאד ס״א םשב ד״וי ׳יס ל״גס י״רהמ םשב דודל
 םיצייוצמה וידגב כ״ע ותעד היהי ךא צ״א ןטקב תולכתסהו
 תיטה ׳עמ ו״רג קחצי יגפ ׳ז תוא ל״סס (ש״יע שבל רשא

 :׳ב תוא תישארב ׳פ ו׳דג ח״א ןב .ס״כק תוא
 יגס ךכב ןיוכי סאד ו״רג ח״א ןב ברה םש בתכו
 תעדל םג הכרב תעשב ק״טב שמשמל צ״או יכהב
 אלו ילתשמו םדאב היוצמ החכשהש ינפמ ןכ לפו ל״ז ןרמ
 חסונב ףיסוהל ומצע ליגריש ןוכנ ךכל םימעפל ןיטמ
 תפיטע לע ךרבל ןכומ ימהו ולא םירבד דוע ו״הבקילה

 סג וז הכרבב רוטסל ןיטמ יגרהו ל״זמ ןיקיתכ תילטה
 :גל תוא ליעל ןייעו ל״כע ילעש ןטק תילטה

 ריאיש םדוק ותילט שבולש ימ השעי ןכו .הגהב □ש (בס
 ל״ססה בתכו הזב תקולחמ שיש י״ב ןייע .םויה
 תולע םדוק ןיליפת חיגהו תיציצב ףטעתנ םא ו״ט תוא
 ךרבלו רוזחל צ״א_חופט תמחמ םהילע ךריבו רחשה

 : םויה רואישכ
 א״כ םודא עובצ תיציצה דגב היהי אלש רהזהל ב1ט (גם
 ׳יס כ״כו ׳ג תוא ח״ור .תיציצה ומכ ןבלמ
 םשב ט״י תוא םהרבא ייח בתכ םעטהו ׳ב תוא ע״יב
 םשכ יכ הרפנ הליממ ׳יס אוהש ךל חלש ׳פ ייתב וגיבר
 םכיאטח ויהי םא ביתכדכ אצחכ ׳יס םודאה רבדהש
 ןבלהש בתכ דועו .כ״ע הליחמה ׳יס ןבלה ןכ רכו םינשכ
 תענ ןיד תוארהל ונל ןיאו ןיד אוה םודאהו םימחר אוה
 ב״ע ז״י ףד ה״ר תכסמב ש״מב םעטה ג״לו ,:"ע הלפתה
 םש בתכו ׳וכו רוביצ חילשכ ה״בקה ףטעתנש דמלמ
 םילבוקמה תמכחמ ןשי רפס אצמש תודגא ישודחב א״שרהמ

 ותיירבב ףטעתנש הגנל תילט ותואב ה״בקה ףטעתנ ל״זו
 דועו ל״כפ ׳וכו המלשכ רוא הטוע רמאנ וילעש םלוע לש

 : ו״ט תוא ׳ט ׳יס ןמקל ןייע

 הריחבב תוצמה לככ תיציצ תוצמ הלוקשש םירמוא םעט
 דימלת ץבשתה םשב א״כ תוא םהרבא ייח בתנ

 תמייסמו תיבב תלמתמ הרותהש יפל א״סר ׳יס ם״רהמ
 לכ ורמא ךכל ןיטוח ב״ל םהב שי תויציצהו ב״ל םהו דמלב

 :הרותה לכ םייק ולאכ תיציצ תוצמ םייקמה

 לש וא ׳וכו הרותה ןמ תיציצב בייח ןיא ׳א ׳יעס (א
 ר״א ,׳א ק״ם א״מ ,י״ב ,םילא רמצ ה״הו ,םילחר רמצ

 ,׳א תוא ג״וש /א ׳וא ש״החמ ,׳א תוא א״א ג״מרפ ,א״קס
 ט״האבב ש״מו .ב״י תוא ׳ט ׳יס ע״ש רוציק ,העיצקו רומ
 :׳ה ׳וא ר״מאמ בתכ ןכש יתיאר כ״חא .אוה ס״ט ׳א ק״ס

 ירקימ הצונ םיזע לש לבא ,םילחר רמצ לש וא □ש (ב
 רמצ ןכו םילמג רמצ הרקנש פ״עא םילמג לשו

 ׳ב תוא ת״וע .ם״יע ,י״ב ירקיא אל םתס רמצ םיבנרא
 :םש ש״הורמ

 לוספ הרמצ זע תב לחרו ,םילחר רמצ לש וא □ש <ג
 ללכ רמצ בישח אל כ״או ,ב״פ ס״במרה ,תיציצל
 ׳ב תוא ת״וע .י״ב ,אקוד ונימב אלא תיציצב רצופ וניאו
 תב לחר תב לחר ןכו ׳א תוא א״א ג״מרפ ׳א ק״ס א״מ
 שית היבאש לחר ןכו ,סש ת״וע ,זע.תב לחרל הוש ימנ זע
 ג״מרפב םש ןייע ז״אז ןירטופ םאו ,םש ג״מרפ ,לתר המאו

 : ע״צב סינהש
 םינימ ראשו םילחר רמצ ׳וכו םילחר רמצ לש וא םש (י
 סש א״מ בורה רתב ןנילזא הזב הז ספרטש
 א״מה רבד לע ש״הסמ בתכו סייאלכד ארתב ׳ס מ״כש בתכו
 טצומה ]יטוח ןהמ הוטש םדוק רמצ ןיידע ןתויהב ל״ר ל״נה
 ׳יס ד״ויב ל״ייק יכהו םש הנשמב ה״כ בורב לטבתמ
 ןילטבתמ ;יא ןיטוח ןהמ הוט רבכשכ כ״אשמ ׳א ׳יעס ט״צר
 תוא ז״ר כ״כו ,ל״כע ׳ד ק״ס ןמקל ה״כו םש אתיאדכו

 ;גילזאד םש ש״הממ בתכ הצחמ לע הצממ אוה םאו ׳ו
 רמצ לש תיציצ השעיש ל״רו ד״ויב םש ה״כד ארמוחל
 םש ז״ר כ״כו ׳ב ׳יעסב בותככ םינימה לכב םירטופש
 ראשב םירטופ רמצ לש תיציצ ;יאד םירמואה ירבדל והימ
 הנקת וז תילטל ןיא ו״סב ןמקל ראובי רשאכ םינימה

 :םש ז״ר כ״כו
 םידגבב וגימ וניאשב ;ימ ףא ל״בסד א״מ ירבדל ן״םן
 תקולחמ שיד בתכ סש ג״מרסה לבא בורכ רתב ןנילזא

 :ש״יע ונימ אלא בורב לעב ןיאד א״יד הזב
 והלוכד א״יו .הגה ׳וכו םינימ ראש ידגב לבא םש (־•
 תלכתה ׳ס ארמגב הגה .׳וכו אתיירואדמ םיבייח
 אתיירואדמ סינייס םינימה ראש םי אחגולסשי ב״ע ל״ט ףד
 ןיבייח ןיא םינימה ראש ידגב ל״ם ןמחנ ברד ןנברדמ וא
 םיבייח ימנ םינימ ראש ידגבד ל״ס אברו אתיירואדמ
 קספ ןכו ןמסנ ברכ וקספ םב״מרהו ף״ירהו אתיירואדמ
 ג״מסו ש״ארהו תופסותכ לבא וכרד ןכ יכ ל״ז ןרמ
 אגר ירבדבו ל״ז ם״רומ תרבס הזו אגרכ וקספ ינדרמהו
 ם רטופ םיתשפ וא רמצ אנרל ףאד א״י יכ אתגולס אכיא
 יוהד ימנ וידחי םיתשכו רמצ ׳יפאו םידגב ינימ ראשב
 ל״ס רוגאהוד״כסו ׳יימ תוהגה ואיבה ס״רכמ לבא םירטופ םיאלכ
 םיתשפו רמצ אלא רטס אל אתיירואד סיגייסד םינימ ראשב אברלד
 וא רמצ רטפ אל וישכע לגא תג :ס היהש ןמזב ונייהד וידחי
 לש תיציצ ןוגכ םירטופ םנימב אקוד אלא םינימ ראשב םיתשפ
 ףנכ ןימד ףנכ ןימ ףנכה ןנישרדד ןפג רמצב ןפג רמצו ישמב ישמ
 רימחי ש״רי לכ כ״ע .ג״קס ש״החמו ח״גו י״ב ןייע אקוד
 ןכו ןפג רמצ לש תיציצ אלא ןפג רמצ לש תילטב ןתי אלו ומצעל
 דסח ׳ד תוא ז״ר כ״כו .אתגולפמ לצנהל ידכ םינימה ראשב

 םיפלאל
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 םידגב ינימ לכב םירטופ םילחר רמצ לש וא םיתשפ לש תיציצ כ כ : (יכדרמו ג״מסו ש״ארהו
 : םיאלכ םהש ינפמ תלכת אכילד הזה ןמזב םיתשפל רמצ לש וא רמצל םיתשפ לשמ ץוח >
 תיציצי ג:(ס״ל ׳יס ק״מס) .גוהניככו םינימ ראשב וליפא ללכ םיתשפ לש תיציצ תושעל אלש א״יו הנה
 םנימב אלש לבא ןפנ רמצל ןפג רמצו ישמ דגבל ישמ ןוגכ םנימב אלא םירטופ ןיא םינימ ראש לש
 שי םיתשפ וא רמצמ תצקו וניממ תויציצ תצק םינימ ראש לש תילטב ליטה םא׳י ד ;ןירטופ ןיא

 קפתסהל

 הלוגה ראב
 .י״נ ג .׳ממ סש ב
 ק״מסו רווכהרריסב
 .ארמגב סש ד

 .ןשדה חמולת ה

 םייחה ףכ
 ו׳רג יח שיא ןב ,ג״י תוא ׳ע ׳יס ע״ש ׳יק ׳ב תוא םיפלאל

 : םש ונירבדבו ׳ו ׳יעס ןייעו ׳א תוא חנ ׳ם
 תושפל אלש א״יו הגה ׳וכו םיתשפ לש תיציצ ׳ב ׳י^0 (ו
 בתכו ק״מסה תרבס והז ׳וכו םיתשפ לש תיציצ

 תיציצ ליטהל אבי אלש יפל ל״ז א״ירהמ םשמ םעטה י״ב
 כ״כו .רמצ ןימ הארנ ישמש יפל רמצ לש תילטב ןתשפ לש
 בתכ דועו ׳ד תוא םש ח״א ןב ׳ג תוא ז״ר ׳ב ק״ס א״-ר
 לש תיציצש רבושש ימ שיש ינפמ א״מ ׳זנה םשמ ־"ב םש
 קר ול א״א םאו .ש״יע הרותה ןמ םוקמ ול ןיא םיתשפ
 לש דגבל םיתשפ לש תיציצ ליטהל רתומ םיתשפ לש תיציצב
 אוה לבא ׳ב תוא ע״יב ׳יס כ״כו "םש ז״ר .דינימה ראש

 ;ז״חאש ׳ואב ןייע עורג
 םנימ אלא ןירטופ ןיא םינימ ראש לש תיציצ ׳ג ׳י^|3 (ז
 ׳ב תוא י״כרבה בתכ ,ישמ דגבל ישמ ןוגכ
 תילטל תיציצהד ליאוה ל״זו י״כ לאצניבורפ מ״רהמ ׳ושת םשב
 ןתקירז ךירצ ישמ לש תיציצב טושפ ל״נ המשל היוט ךירצ
 ןיאש ל״נ ךכיפל רמצב היוטכ ישמב הקירזה ןכש המשל
 הכשמו הקרזש ישממ אלא תילטב ישמ לש תיציצ ליטהל
 רומאכ ומשל ךשמנ ישמ ול ןיאש ימו ומשל תילארשי ותוא
 היוטד תיציצ םשל דחי הברה ןיטוח רזשמש המב יד וניא
 רמצ לש תויציצ ישמ לש תילטב ליטי ךכיפל דוחל הריזשו דוחל
 לש תויציצש תילטה ןיממ ןניאש ינפמ שוחל ןיאו ומשל יווטה
 יתעדל ישמה תכישמב ליעוי אל םג ןנימב אלשו ןנימב ןירטופ רמצ
 ינפמ ירכנ ןנקתמש תורועב ידש ךרדכ טעמ לארשי קסעתיש
 ליעומ ןוקיתב לארשי השעמו תחא תבב ולוכ ;קתנ רועהש
 טעמ ונממ ךשמנבו יווטב תישענ הכישמהו היוטה לבא ולוכל
 לארשי ידי לע ותצקו ם״וכע י״פ ותצק השענ ולאכ היהו סטמ
 ם״וכע ידי לע השענהו רשכ ומשל לארשי ידי לעהשענהש
 ד״מ ׳יס ד״התהש ףאד םש י״כרבה וילע בתכו ל״כע לוספ
 חקיל אלש רהזיי ישמ לש תיציצ תושעל הצורהד ל״זו בתכ
 ןניעבד ם״וכע לש תונחכ ןמ ןירוזשו ןיווט ןהב ומכ ןיטוחה
 ןמ ישמ לש ןושל חקי אלא ןמשל לארשי י״ע רוזשו יווט
 ךירצה אלש ירה ל״כע רוזשיו הוטי לארשי י״עו תונחה
 מ׳׳רהמ ירבדש תמא ןה דמשל ישמה תכשמהו הקירז ד״החה
 איה ישמב הכשמהכו הקירזהכ םמעטב ןינוכנ ןיארג ׳זנה
 הזמ יכ בתכו ׳ז תוא ע״יב ׳יס ד״בכו ל״כע רמצב היווטכ
 ינב ןיגכ ישמ לש תילטב ףטעתהל סיגהונכל ונעמש הרכזא
 רהזיל םהל שיש ישמ לש תותילטב יגיהנ םבורש אילאטיא
 אלא ויהי אל ישמ לש םה םאש ויתויציצב הלודג תוריהז
 ןימוח וחקי סכו תיציצ םשל לארשי י״מ ךשמנו קרזנש ישממ
 וכשמנו יקרזנ אלש ןויכ םילוספ םה םמשל םרזשיש ףא
 ,תיציצ אלב תופנכ ׳ד תב תילטב םיפטעתמ םיאצמנו ןמשל
 םירבועו הלטבל הכרב םפטעתהב םיכרבמש תרחא דועו
 אלב תופנכ ׳ד תב תילט תשיבל רוסיא םירוסיא ינש למ
 לע יכ .אשת אל םושמ רבועד הלטבל הכרב רוסיאו תיציצ

 ישמ לש תילטב ליטהל אלש הזב דאמ רהזיל דהל ש* ןכ
 לארשי י״ע קרזנהו ךשמנה ישממ וא ןמשל יויט רמצמ אלא
 ׳א חוא סש ■"רנ ח״א ןב ברה כ״כו .ל״כע ןמשל
 םינקותמ ישמ לש תויציצ ול אצמ אל סא ישמ לש תילט
 ישמ לש תילטה הזב חיני זא מ״רהמ תרבס פ״ע הכלהכ
 חכמ ןפג רמצ לש תילטמ עורג אוה לבא םילחר רמצלשןיטוח
 הזב אתגולפ אכיאד ג״עא םייסש ש״יע וב תולתל ךירצש ןיטוחה
 :׳ה ׳וא ליעל ונירבדב ןייעו .הזב הכלהל והייתווכ ל״ק אל
 םילמג רמצמ תילט השע דאו ,ןפג רמצל ןפג רמצו 0ןע1ח
 רשכוה אלד ונממ תציצ וב תתל- רתומ סא ע״צ
 תרגסמ ואיגהו ם״יבלמ ברכ ,רוהט ןימ קר םימש תכאלמל

 :׳ז תוא ׳ט׳יס ע״שה ׳יק לע בהז
 לש םיארנש שי יכ תותילטב הריקח השעי םימש ארי [ט
 רמצ יתשהש שיו םילמנ רמצ םהו םילחר רמצ
 םיפלאל דשח ירמגל םינימ לשמ םיעורג םהו ישמ ברעהו
 :׳ב תוא םש ו״רנ ח״א ןב א״ביבח בר כ״כו ׳ד תוא

 ירקיע ׳םב בתכ .םירטופ ןיא םנימב אלש לבא 0ש 1י
 ןיאש םוקמב קו״מ םשב ז״ע תוא ׳ב ׳יס ט״דה
 אצומ וניאו םינימ ראשמ דגב ול שיו יוצמ רמצ לש תיציצ
 ]רמכ אלדו תיציצ תוצממ לטבתישמ ףידע יכה דגב לש ונימימ
 יוצמ וניא ק״ימ ׳סד יכו ׳ד ׳וא ע״יב ׳יס ד״בכו ל״כע ע״שב
 םייסו ע״שכ ןרמ לע קוליל לודג וחכו ויתויאר תוארל ולצא
 תיציצהש תילטב ףטעתי אלו ע״שה קספמ זוזל ונל ןיאש
 אלדו קחדה העשב ׳יפאו םיתשפו רמצמ וא ונימימ וניא
 ד״סב וניכז ונחנאו ,ש״יע ק״ומ ׳ם לעב ל״ז ן״בעי ברהכ
 ליקשד וניארו ןשרושב םירבדה תוארל ׳זנה ׳ם תא תוארל
 רבדה בור־ו ל״זו בתכ וירבד ףוסבו אתלמ יאהב ירטו
 ע.״צו ל״בסד הילע ךרבל יצמ אלד יל הטישפ אהימ יניעב
 ףוסב ש״מ קיתעה אלד ׳זנה ברה לט ע״צו ,ל״כע ןיידע
 ל״ז ןרמ ירבדמ זוזל ןיא אניד ;ינעל והימ .ךרבי אלד וירבד
 רוסאד רוסיא םושמ הכרב אלב ׳יפא הזכ תילט שובלל ןיאו

 :ע״יב ש״מכו תיציצ אלב תופנכ ׳ד תב דנב שובלל
 ןתשפ יטוחב ןפג רמצ דגבמ תילט לש ארמיא רפתש י0 (אי
 תורועמ ערג אלו רמצ לש תיציצ וב ליטהל רתומ
 רמצ שובלמ תחת רופתל םיקסופה וריתהש ןתשפב םירופתה
 יטוח לע ךרכנ סובנק טוחש י״פעאו הוצמ ם־קמב אלש ףא
 תליאש םשב ז״מ ׳וא ׳ב ׳יס ט״דה ירקיע רמצ דגבל רבחתמו ןתשפ
 ׳א תוא ת״עש ואיבהו ׳ה תוא ר״בחמ ,ב״ל ׳יס ץ״בעי
 ןתשפ לש טוח ראשי אמש הזב תצק רימחהל שיש בתכו
 ו״ט ׳יס ףוסב ןייע תיציצל רשכ ןתשפ לשד ורבסיו יולת
 תוחרוא םשב בתכש תיטה ׳עמ א״ח ל״כז ןייעו ,הגהב

 לידגה ןירפות סאד תוטישפב בתכ צ״ז אוהד ז״טק ףד רשוי
 ןירפות סא תילטה ראש ׳יפא אלא רוסא ע״כל ןתשפב

 : ש״ועיירוסא ןתשפב ותוא
 תילט ׳וכו וניממ תיציצ תצק ׳וכו ליטה םא ׳ד ׳י^0 <בי

 יתשסש



 םייח ט תיציצ תוכלמ חרוא
 הגה :;כ םיגהונ םיקדקדמהו תילטה עבצמ תיציצה תושעל ךירצש א־יי ה ;וב קפתסהל הלוגה ראב
 :(ו״מ קיס ה״ת) תונשל ןיאו םיעובצ םידגבב ףא םימל קר תיציצה תושפל ןיגהונ ןיא סיזגכשאהו י'״ ם־נמר ו
 השועו םיוב תא אצי םימש ארי ןכ הבלח ןיאש פ׳עאה ןתשפ לש תילט תושעל ןיאש א״יי ו רריסצ מחוחנמ"
 קר רשפא יא םא והימו הגה :קופקפ ילב הרותה ןמ תיציצב בייח אוהש םילהר רמצ לש תילט ףוססוחג ספ ת״ל
 תיציצ תוצממ ל־גבתישמ ןתשפ לש תיציצו ןתשפ לש תילט השעיש בטומ ןתשפ לש תילטב !!^?6,5סמ

 :(׳ב ללכ ש״ארה תבושת) סס רוגאה ייב ח
 י י׳דכמ״טפי רירה

 יניי :!ינומ

 םייחה ףכ
 ןמ הרוטפ אכפא וא ישמ ברעהו רמצ יתבכש
 אלו רמצ בורה סא ׳יפא ןנברדמ תבייחו הרותה ןמ תיציצה
 •אבור רתב היב ןנילזאד רמא רבדו רמצ ףרטל ימד

 ס״רה תעדלש וירבד ףוסב בתכו ,ט״צק ׳יס ל״ז ז״בדרה
 זנכשאב וגהנ םעטה הזמו הנקת וז תילטל ןיא גרובנטורמ
 מ״מ םיתשפו ןפג רמצמ ברועמ אוהש דגבב רומג רוסיא
 לש םיטוס ליטי ישמ לש תילט תושעל םיליקמה תעדל
 ול השעי אלא הז תילט לע ךומסי אלו ישמ לש אלו רמצ
 ,ש״ועי הלעמלמ הזבהאנתיו הטמלמ רמצ ולוכש ןטק תילט
 ק״ס א״מ ואיבהו י״בגהב ג״הגכ ,ד״מר ׳יס ׳זנה ׳םב ןייעו
 וז תילטל ןיאד ם״רה ששב ש״מ הנה ׳ה תוא ז״ר ׳ד
 תעדלד ל״סד ׳ה תוא ליפל ונאבהש ס״רהמ תכד אוה הנקת
 ראשב םיתשפ וא רמצ רטפ אל תלכת אכילד ז״הזב אבר
 רימחי ש״ריד ליעל ונבתכ רבכו אקוד םנימב אלא םינימ
 אלש רהזי ןאכ סג כ״או אתגולפמ הישפנ ילוצאל ומצעל
 לש תילט תושעל םיליקמה תעדלד ש״מו ,הזכ תילט חקיל
 (א״א ג״מרפו ז׳ד ןייעו) רמצ לש תיציצ וב ליטהלו ל״ר ישמ
 םיתשפו רמצ לש תיציצד הימעדו ל״ז ןרמ תרבס אוהו
 נ״ממ רטופד רמצ לש ליטי ןאכ סג םינימה לכב םירטופ
 ונירבדב ןייעו ,וב ברועמש רמצל רוטסי ךיאדישמ לש אלו
 תיציצ ישמ לש תילטב ןהיל לוכיד ונבתכש ׳ז תוא ליעל
 ,ש״יע עורג אוהש אלא ןחיל לוכי ןאכ םג ןכ שא רמצ לש

 הזל בתכש ׳ה ק״ס א״מ ןייע ,וב קפתסהל שי □ש (גי
 םינימ רהב היל תיאד אבר תרבסל לסינ קפסה
 ןנברד םינימ ראשד ןממנ ברל לבא אתיירואדמ םיבייח
 לע ע״צ כ״או אתיירואד תיציצ תצק וב ליטמשכ ערגי המל
 וב קפתסהל שיד בתכ אכהו ןנברד םהש קססד י״ברה
 ירבדל יקוססל אכיאד יכיה יכד בתכ ק״ומה לגא ש״יע
 ג״רכ םיקסופכ ירבדל יקופסל אכיא נ״ה אבדכ םיקסופכ

 י״ברה דבע ריפשו ל״זו םייסו ש״ימ רבדל םעט ןסנו
 כ״כו ל״כע יניעב רורב הזו היחטשל| ףא הל שי-חד ע״שב
 ל״סד ד״פל םג רבחמה ירבדמ הארנו ל״זו ׳ד תוא ת״וע
 תושעל ןיא ה״פא ןנברדמ קר םיבייח ןיא םינימ ראשד
 א״א ג״מרס כ״כו ׳ג תוא ר״מאמ כ״כו ,ל״כע הז ןפואב

 :׳ח תוא ג״ושה ירבדמ מ״כו ,ה״קס
 םא אוה קססד ןויכו שוריפ ,וב קפתסהל שי םש *יי
 והורטפ אל םא הזה תילטהל ולא תויציצ והורטפ
 אצמנו ותוא ןירטוס ולא ןיא אמשד הז תילטב ףטעתהל רוסא

 קידצ ירפ ׳םב ןייע תיציצ אלב תופנכ ׳ד תב תילע שבול
 תיציצ ןיאש קחדה תעשב ־יפא ןכש ןויכו "תיציצ תוכלה ׳יחב
 סושמ הזכ תילטב ףטעתי אל ולא קר םייוצמ םירחא
 ׳יס .תיציצ אלב תוסנכ ׳ד תב תילט תשיבל רוסיא קפס

 :׳ה ׳וא ע״יב

 תילטה עבצמ תיציצה תושעל ךירצש א״י ׳ה ׳יעס ןוט
 ,ןבל תילטה תושעל שי ןכלו ח״בה בתכו ׳וכו
 תויציצה ויהיש םהינש ידי תאצל ידכ ש״החמ בתכו ,ו״קס א״מ
 א "ח .ו״קס א״אס״מרפ כ״כו ,תילטה עבצמ סגו םינבל

 : א״י תוא א״י ללכ
 גלתכ הישובל ביתכד םושמ רחא םעט א״מה בתכ דועו
 תומדהל ויכרדב תכלהו םעטמ ש״החמה שריפו רווח
 ארקמ אלמלא י״רא וינפ לע ׳כ רבעיו ןנירמאד ׳תי וילא
 ן״שכ תילטב ה״בקה ףטעתנש דמלמ ורמואל א״א בותכ
 ביתכו םהל לחומ ינא הזה רדסכ ינפל ינב ושעישכ רמאו
 ז״ר בתכו ל״כע ןבל י״כ ותילט כ״א רווח גלתכ הישוב)
 תילטה כ״ג תושעל וישעמב קדקדמ לכל יואר ,ט תוא
 השעישכ לכה ירבדל אצוי היהיש ידכ םינבל לודגו ןטק
 תומבי שיר ש״שי םשב ׳ד תוא ת״עש כ״כו ,םינבל תיציצה

 עבצמ קר קורי עבצמ ט״וי דובכל תילט תושעל ןיאש
 כ״כו "םינבלב אקוד םידיפקמ שי ןטק תילטב ׳יפאד ןבל
 "א״י תוא םש ו״רנ ח״א ןב ברה כ״כו ׳זנכ םשב ש״רכ
 הדיפק ןיא תלכת ןיעכ דגבה תפשב םימישמש המ לבא
 ל״סחהו ,םש ח״א ןב ,םש ג״מרפ ,ןנילזא דגבה רקיע רתבד
 ארמיאה תריפת יטוחב ׳יפא רהזיל ןוכמ בתכ ׳ג תוא
 כ״כו .ןבלל םיפוטעה היהו ךינמיסו םינבל ויהי המודכו
 םשג םש ת״עש כ״כו ,ל״שרהמ םשב ׳ב תוא ב״וי:ב י״כרב
 :ג׳יס ףא ׳ח ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו ׳זנה םשב ש״רכ כ״כו׳זנה
 םעטה .ןתשפ לש תילט תושעל ןיאש א״י ׳ו ׳יעס (זט
 יוהו רמצ לש תיציצ הב השעיש הריזג שובלב

 : ׳ז תוא ת״וע ןייעו ,ו״קס ר״א .םיאלכ
 רמצ לש תילט השומו םלוכ תא אצי םימש ארי םש !יי
 ךכ ינפמ אל רמצ לש תילט ול ןיא םאו ׳וכו
 ןוכנהו ודיל אבכ ןמ העשל השעי אלא תיציצ תוצממ לטבתי
 השעיש המודכו ןפג רמצ לש וא ישמ לש תילט השועשכ
 ראשבד א״י יכ ןמשל ןיווט ויהיו תילטה ןיממ תיציצה םג
 ראשמ בוט רתוי ןתשפ לשו ןנימ אלא םירטופ ןיא םינימ
 ש״הנה כ״כו ׳בתואל״סח ןתשפ לש תיציצ ול השעיו םינימ
 אתיירואד אוהש ינפמ םינימ ראשמ ףידע ןתשפ לש ןדידלד

 : הז רחאש תואב ןיימו ׳ג תואה״רע.כ״כו ש״יע
 ׳וכו ןתשפ לש תילטב קר א״א סא והימו .הגהב םש *1יי

 השעי היל רשפא אלד אכיה והימו י״ברה ל״זו
 ׳ימתכל שומל ידכ ןתשפ לש השעי אלש דבלבו םינימ ראשמ
 םיתשפ לש 'יפא השעי היל רשפא אל םאו םירסואה ירבדל
 כ״כו ,ל״כע ש״ארהו ס״במרהו ף״ירה תמכסהכ וילע ךרבמו
 ול ןיאש ןוגכ םיתשפ לש תילטב קר ול א א םא שובלה
 תיציצ וב השעיו םיתשפ לש תילט השעיש בטומ רמא ןימ
 "ט״קס ז״ט כ״כו .תיציצ תוצממ ירמגל לטבתישמ םיתשפ לש
 ז״ר



 אכ םייח ח תיציצ תוכלה חרוא
 :םיפיעס ב״י ובו .תרילטה תופנכ יניד י

 תופנכ עבראכ תויציצ עברא הל השועו תבייח ׳דמ רתוי הל שי הרוטפ תופנב ׳ד הל ןיאש תילט א א
 תלעב תישענ ירה םינש והאשעו ןוסכלאב ׳א ךתחו עברא הל שי ג ב :רתוי וזמ וז תוקחורמה י
 אל ב״פעא תופנב הל ןיאו ןעציק ולאכ המודו םרפת וא םרשקו ותילט תונרק לפכ י ג :תבייתו ׳ה

 הרטפנ

 הלוגה דאב
 גדכ תוחנמ א
 ג״סנ ס״במרה ב

 .תיציצ ׳להמ
 *ן״צ תוחנמ ג
 ספ ה .ספ ד
 אג־מ ז״מ

 םייחה ףכ
 :׳ה תוא םש ו״רנ מ״אן3 ׳ג תוא ע״יב ׳יש יב תואז״ר
 נ״לו ל״זו זי״קס א״מ בתכ .ןתשפ לש תיציצו םש (טי
 ל״כע רמל תיציצ וב ליטיו רוע לש תופנכ השעיד
 שוחל שיד אריהנ אלו בתכו וירבד החד ו״קס ר״אה לבא
 תוא ר״בחמה כ״כו ,ריע תופנכ ילב ומצע ןתשפב השמיש

 ת״עש כ״כו ,ש״יע ןכ השעי אל קחדה תעשב וליפאד ׳ז
 ירבד המד ר״מאמ ברה ןכו ,תיטה ׳עמ ל״כז ף חוא

 :ש״יע א״מה

 רתוי הל שי הרוטפ תופנכ ׳ד הל ןיאש תילט .׳א ׳יעס 1א
 ף״ירה קספ ןכו תלכתה ׳פ3 אתיירב .תבייח עבראמ
 וקספ החמש וניברו ן״יממ א״רה לבא ש״ארהו ס״במרהו
 םאיבהו סיחבח ב״פו ירפסד אתיירבכ הרוטפ ימנ ׳ה תלעבד

 תילט אלא שבלי אל סימש ארי ןכלו ח״ב בתכו ,ש״ימ י״ב
 סיסבזד ב״פ ז״הרגבד בתכו ׳א ק״ס א״מ ,תופנכ ׳ד תג

 כ״כו׳ה תוא ז״ר ,ז״טע ,א״קס ר״א ,הז תעדל כ״ג העונ
 ׳יס סייס בל סשב ו״כק תוא ת״יטה ׳עמ ו׳דנ קחצי ינפ
 ינפ סש בחכו ׳ו סוא *חנ ׳פ ו״רנ ח״א ןב ברה כ״כו .ח״ע

 םושמ חופנכ שממ תב תילט לע ךרבי אנד ו״רנ קחצי
 :׳ז תוא זמקל ;ייעו ,ל״בס

 יטוח וקתנ סאו .הרוטפ תופנכ ׳ד הל ןיאש הילט םש
 עבורמ ןנאו לוגע ךמה השענש דע ףנכה תיוז
 היישע תעשמ ןנאד הב ןל תיל ירפסב אתיאדכ ןניעב
 ןכ (ד״וי ׳יעכ א״י ייש ןייע)לדוג רשק אלמ יבג ומכ ןנידסק
 : ט״כגהב ׳א ׳וא םחנמ ירבד ,ל״ז םוחנ א״רהמכ י״כמ כ״מ
 רבוע ׳ה השע .סאו .׳יכו תויציצ ׳ד הל השועו םש (ג
 תשרפ י״שר ששב ב״קש א״מ ,ףיסות לב סושמ
 ט״דה ירקיע ׳א תוא ש״הנ ׳ב תוא ז״ר כ״כו .ןנחתאו
 .סש ח״א ןב ,׳א ׳יס ג״ח ץראה הדכ סשב ׳ב תוא ׳ב ׳יה
 יחד עמשמ תופנכ ׳הב תושעל ךירצ ןיא לבא שובלה ש״מו
 :׳ב ׳ואע״ישי ןייעו ׳3 ׳וא א״אג״מרפ.אוהד״ל יאשר יעב
 ׳יפו ,כ״חא ןכסח הא ו״סעו א״מה סש בתכ ךןע
 ׳א ךתח כ״חאו תויציצ ׳ה השפ םא ל״רד ש״החמ
 י״גרה תקולחמב אילת ׳ד קר וראשנו תויציצ ׳הה ןמ
 ,ל״כע ןכתחו תיציצ לע תיציצ ליטהב ׳ו ׳יעסב א״מרהו
 הזיאב לוספו ףיסומכ יוה ןרמ תעדלד ׳ד תוא ר״מאמ כ״כו
 בתכ א״א ג״מרפה לבא ןורחא ןה ןושאר ;ה ךתוחש םהמ
 ליטהב ו״סל הז המדמש המו ל״זו ל״נה א״מ ירבד לע
 ליטהב שש לסיפד ןאמל וליפא ןאכד ל״י תיציצ לע תיציצ
 רשכהב השעש תונושאר ׳ד ע״כל ןאכ ה״אשמ ׳ב ׳א ןרקב
 עמשמ ׳ו ז״טעו תחא ןרק היציצ כ״מא ךחחשכ ירשכתמ
 תאצל יד: מ״מו .ב״קש ר״א ,םש ע״ישי כ״כי ,ל״כע ןכ

 : שדחמ סרשוקלו רוזמלו תויציצה לכ ריתהל שי אתגולפמ
 בכעמ דבעידב וליפאו .רתוי וזמ וז תוקחורמה םש (י
 בתכו ,א״קס ר״א ,סוקחורמב קשוע ןיאשכ לוספו

 (אי)

 םש ע״ישי כ״כו ג״י ,יס ן׳רימ ם״ררמ ,ושחנ מ״:ש
 : ב״קס ז״שמ

 ה״ה רכו ןוסכלאב ׳א ךתחו עברא סל שי /ב ׳יעס (<י
 תישענ םינשל ׳א ךתחו ׳ג הלחת הל היה םא ימנ
 ב",רס ר״א ,ג״קס ז״ט ׳א תוא מ״ד ,תבייחו ׳ד תלעב

 ׳ג תבמ השעו הכיתח תצק ךתח םא אקודו ,ג״קש ז״שמ
 ןרקב ערק ןיכסב המיגפ קר םולכ ךשח אל שא לבא העברא
 ןמקלדכ תוחפ בור אהיש דע ׳ד חב תישענ אל ןוסכלאב ךתמ

 תותילט הארנ ןאכמ ז״שמה סש בתכ דוע .םש ז״שמ ׳ז ׳ימס
 ךותחל ל״או סיפנכה לצא קר ןיכתחמ ןיאצוי יחשה יטוחש ונלש

 :ש״יפ ךרואה לכ
 םא ה״הו ׳וכו ןוסכלאב ׳א ךתחו עברא הל שי םש (י
 ׳יפו ד״קס ז״ר .ג״קס א״מ ,׳ו תג תישענ ׳ב ךסח
 ןוסכלאב תופנכ ׳ב ךתחש ןויכ ת״לד אוה אתוברד ש״בל
 ח״בה תעד םנמא ,ל״כע תיציצמ רוטפו לוגע ןרקכ תישענ

 :ש״החמ כ״כו ,ש״יע תופנכ ׳ב ךתחב רוטפל הטונ
 השש סב אהי אלש ףכית ורפותל רהזי ותילט ערקנ םא (ז
 ש״מכ תיציצה ןמ הרוטפד רמאד ןאמ אכיאד תופנכ
 תויציצה ריתהל ךירצו אבורב טרקנב הזו ,׳א חוא ליטל
 .׳ח ׳וא ו״רנ ח״א ןב כ״כו ,׳ד תוא ל״סח ,סליטלו רוזחלו
 א״מ בסב ,׳וכו ותילט תונרק לפכ ׳ג ׳י\70
 תונרקה לפכ סאד ץמוקה ׳פ ׳ותב טמשמ ד״קס
 לפכה לע תיציצ ליטהו ןרקה וב ראשנש ןיינעב סיפתו

 לבא ,שובלב מ״כו ׳ו תוא ז״ר כ״כו ׳ו ׳יעס ש״מכ ירש
 ׳יעסד יאהל המוד וניא אככד ׳תכ תונרק ׳להב יכדרמב
 תבייח יכהל הלוכ הלפכש יריימ ׳ו ׳יעסד יאה ל״זו 'ו

 ל״זו בתכו ד״קס ש״החמ ואיבהו ,ל״כע שובלמ ךרד ןכד
 א״מ סעדלד ל״רו ל״כע היונש תקולחמב רבדה כ״או
 לע תיציצה חיני יכדרמה תעדלו ,לפכה לע תיציצה חיני
 א״א ג״מרפ ;ייעו ,לפכה סדוק הסיהש תירקיעה ןרק

 ןרשק הושהש ל״ז ;רמ תעד הארנ הרואכלד בתכש ד״קס
 יניא יאדוו ןוסכלאב רשקש ןרק שי וליפא !רשק ומכ ןרפתל

 ;רפת ןכ ומכ תועבצא שלשמ רתוי אוה שא לפכב ליטמ
 וליפא תילטה תופנכ לופכל אלש רהזיל ךירצ ןכלו ,ש״יע
 אתגולפמ לצגהל ידכ הריפתה םוקמב ןרק השעיש ןיינעב
 ךכב ןיא דגבה תפשב ארמיא !ישועש ומכ טעמ לפס םא לבא
 תיציצה וב םיחינמש בקנה אהיש רהזיל ךירצ לבא סולכ
 התע אוהש הלחתמ ההיש דגבה תפשל תועבצא ׳ג ךושב

 ,יס ;ייע ,לפכה םוקממ לדוג רשוקמ הלעמלו לופכ
 :׳ט ׳יעס א״י

 תצקב חיגשהל ךירצ כ״ע ,הרטפנ אל כ״פעא םש (ט
 אקוד ׳1 !רק ךותחל תופנכ ׳ד םבל שיש םידגב
 ינהמ אל לוגע ־"רושעל ׳א ןרק רופתי םאד לוגע אהיש

 ע״ש ׳יק ג״כו .אוה דגב ללכמ !יידע וכתח אלד המכ לכד
 שי רשא ו״ה ק״היני סלשורי הפ ;כ לעו ,א״נ חור ׳ע ׳יס

 םישנא



 חרוא םייח י תיציצ תוכלה
 הלוגה דאב

 ש״לכ םש ז .סש ו
 ׳להמ א״ס מ״ל
 ׳מגג םש ח ,חיציצ
 םש $נ״ל תמדל
 לנ׳הגה פ .׳א׳לפג
 ק״ילהמו ס״ל םשנ

 :הרוטפ דגב לש היפנכו רוע לש איה תבייח רוע לש היפנכו דגב לש תילט ״ ד :הרטפנ
 הלוספ תיציצ וב םג השעו ׳ד הנכ הל השע בושו תויציצ ׳ג םהב השעו תופנכ ׳ג הל ויה י ה
 איהש וסכ היפנכ לע תיציצ םיליטמו תילטה תא ןילפוכ ןיא י ר :יושעה ןמ אלו השעת םושמ
 חורס וליפאו הלוכ הרפת כ״אא (ףסוי סינ) (םיטושפה היפנכ ׳דב ליטהל ךירצ לבא הגה) :הלופכ

 ש״חרכו ף״ירכ) הילט ךרבל אל לבא תיציצ הל חושעל בוטו הריפת אלב ׳יפא ןיביימד א״יו הגה): תחא

 היסוהל ןיוכתנ םאו הרשכו הנושארה ךתוח הנושארה לטבל ןיוכתנ םא תיציצ לע תיציצ ליטה ח (רוןנהו

 ש״ארה סשב רוט)(רקיע ןכו ןמע לכב םי־לשכמ שיו הנה) : הלוספ ןהיתשמ תחא ךתחש פיעא

 ןמ םיחותפ םהש םישובלמ = ז :(י״ב)ןינע לכנ לוספ תונושארה ךתחש םדוקו (ג״ח ח״ינ םחורי וניברו
 ובור םאו רוטפ םותס ובור םא םימותס םה הלעמלו הטמ דצל תופנכ ׳ד םהל שד הטמל ןידדצה

 חותפ

 ףכ
 ךירצ םפוגו םהיפתכ לע לופכו עבורמ דגב םיחינמ םישנא
 דגבה לפכש רחא ל׳ר ןידדצ ינשמ לוגיעב תמא ןרק ךותחל
 לצנהל ידנ היתחתש לפכה ספ תמא ;רק ךותחי םינשל

 :ו״ט תוא ןמקלו ׳ח ׳וא ליעל ןייע אתגולפמ

 ׳פ3 אבר תרבס והז ׳וכי דגב לש תילט ׳ד ׳יעס (י
 ף״ירכ פ״כו ןניעב דגב רקיעד ב״ע ׳מ ףד תלכתה
 רנסו גילפ יאחא בר והימ והייתוכ ןרמו ש״ארהו ם״במרהו
 ג״עאו י״ב ןייע וירבדל וששחש ׳ואגה ןמ שיו ןנילזא ףנכ רתבד
 רימחהל ןיששומה ירבדל שוחל ונל ןיא י״בב ל״ז ןרמ בתכד
 הלחתכל ומצעל רימחי ש׳די לכ לבא אניד םופל ונייה
 ;יממ אלא ףנכ תושעל אלש הלבתנ וא ףנכה ערקנ םא

 ףנכה לע ןימישמש המ לבא ע״כד אבילא תאצל ידכ דגבה
 רתב רמאד ןאמל ׳יפא ירש קזחל ידכ דגב וא רוע תכיתח
 שיד סגהו .א״י ׳יססבו ׳יסה הזב י״ב ןייע ןנילזא ףנכ
 ש״מכ ןיריתמה תרבסכ לקהל וגהנ רבכ מ״מ ןירימחמ

 :ע״שב םש ןרמ

 דגב לש תילטה בור םאו .ףכו דגב לש תילט □ש (אי
 .אבוררתב ןנילזאד אכפיאה״הו תבייח רוע לש ראשכו
 :׳ו ׳וא א״י ללכ א״ח ,׳מ ׳וא ז״ר .ד״קס ר״א .ז״טע .ה״קס א״מ
 ויתחתו רוע לש תילטכ םאו .דכו דגב לש תילט □ש (בי

 ויתחתש המד תבייח אכפיא ה״הו "הרוטפ דגבב רוסת
 א״מ ,ט תוא ז״ר •םש ר״א ,םש א׳דר .דגבה רקיעל לפט

 ולאו ל״זו בתכו ש״יע הזב קפתסמ ק״ומה םנמא ,םש
 דגבב ןיב תיציצ ליטמ יתייה םכינשב ידיל השעמ אב היה
 דחי סג םהילע ךרבי אלו אכפיא וא רוע ויתחתמ רופת

 : ה״קס א״א ג״מרפ ןייעו ,ל״כפ
 תויציצ ׳ג םהב השעו תופנכ ׳ג הל ויכ ׳ה ׳יע0 (גי
 השענש םד !ק תויציצ ׳ג השעש אקוד אל ,רכו
 השענ בורהש ינפמ ליסס אוהש סוסמ ׳ד תב תילטכ

 םילבה כ״חאו לושיפב רשק אלא רשק אל ׳יפא אלא לוסיפב
 ןמ אלו השעת ללכב ימנ יוכ תיציצה םילשהו תופנכ ד
 השעש תיציצה וא רשקה ותוא ונממ ריתהל ךירצו יושעכ
 ,םמילשהלו רושקלו רוזמלו תיציצה ראש השעיש םדוק לוספב
 ןושארה רשקה ריתהש םדוק תיציצהו תילטה םילשה םא לבא
 ירהש ךכב רשכתנ אל ורשקו רזחו רשקה ריתה ע״חאו
 לוספב וראשנו לוספ היה תילטכ דועב ושענ תיציצה לכ
 בתכו ו״קס א״מ ואיבהו "שוגל "יושעכ ןמ אלו השעת
 וטאד תורשכב ושענ םירחאכ אהד המל יתעדי אלו ל״זו
 בר םחל ׳םב כ״כו םלכ ולספי הלוספ ׳א תיציצד םופמ

 םייחה
 ,רישכהל בר םחל םשנ ז״טמ כ״כו .ל״כע ד״סו״ט ׳יס מ״כו
 ןכו .שובלכ ירבדל םיכסה ה״קס ר״אה םנמא .ב״י תוא ז״ר
 .ש״יפ רומג קויד הז ןיאד ל״נכ א״מ ירבד לע בתכ ש״החמה

 :שובלכ ירבדכ רימחהל שי ןכלו .ו״קס א״א ג״מרפ ןייעו

 .׳וכו סריפת אלב ׳יפא ןיביימד א״יו .הגהב ׳ו ׳י^ס <יי
 תמחמ ולפוכב ׳יפא ה״כו .הילע ךרבל אל לבא

 :ז״קס ר־א .ח״קס ז״ט .ךרבל אלש בוט ךורא אוהש

 כ״א אלא ללכ הלופכ תילט תושעל אלש רהזיל שי <ימ
 אלב הלסכ סאד אתגולפמ לצניהל ידכ הרפת
 סיטושסכ תופנכ ׳דב תיציצה ליטהל ךירצד א״י הריפת
 ירמגל הרוטפד א״יו לפכה לע תיציצה ליטהל ךירצד א״יו
 תילט תושעל ןיא כ״ע .םש ש״תחמבו ז״קס א״מ ןייע
 יע״כד אבילא תבייח היהתש ידכ רופתי כ״א אלא הלופכ

 :ג״י תוא ז״ר םש ר״א .םש א״מ כ״כו

 הנושארה ךתומ .רכו תיציצ לע תיציצ ליטכ םש <זט
 ןויכ לוספ הנורחא ךתמ סא לבא .הרשכו
 ג״מרפ .ח״קס א״מ .׳ו תוא ת״וע .הנושארה לוספל ןיוכתנש
 ש״יעו .ח״קס ש״החמ ,ז״טעכ אלדו בתכו .ח״קה א״א

 :ח״גה ירבד החדש
 שיו הגה .הלוספ ׳וכו ףיסוהל ןיוכתנ םאו □ש (יי
 ןרמד אכתא ןכא הכלה ןיינעלו ףכו ןירישכמ

 :ב״ס שיו ארמוחל ןרמ ןאכד טרפבו ןניכמה

 הטמל םידדצה ןמ םיחותפ םהש םישובלמ ׳ז ׳יעס
 ט״קס ר״א ןויעו .בייח חיתפ יבור סאו ׳וכו
 סיבינכמש בקנב חותפש המ בורל ימנ ןניפרצמ יא קפתסנש
 דמלדמ הרואכל ל״זו בתכו .םידי יתב שובלמל ןיאשכ סידיה
 שיש ףא עמשמ םשו דגב בורב ׳ד ׳עסמ הז בור י״בנ
 ׳ח ׳יעס ב״סש ׳יס י״בב סגו ,ןניסרצמ רוע דגנל דגב ןיב
 ואיבהו .ל״כמ םיצורפה ןניפרצמ דמועה לע הבורמ ץורפב
 וירבדל ףא הנהו ל״ח בתכו ׳א חוא א״י ללכ םדא תמשנ
 אתיאדכ ארמומל תבשב וב תאצל רוסאו קפסמ ךרבל רוסא
 ש״יע .ףרטצמ ןיאש רבדכ בורק רתוי יתעדלו .׳ז ׳יעס סש
 תיציצב בייחד ארמוחל וב ןנילזא ס״כע םייסו ויתויאר המדש
 א״ח ורפסב כ״כו תבשב וב תאצל רוסאו וילע ןיכרבמ ןיאו
 שובלמב תיציצ םיליטמש םדא ינב םתוא כ״או ׳ט תוא
 ףוס דע ראוצה ;מ אוהו קולחה ןמ הלעמל םכל שיש ןטק
 חיספ וביר תויהל ךירצ ןטק תילט תרומת הז קשועו הזחכ
 יב ןיסינכמש בקנהו םידיה וב ןיסינכמש בקנכ ןמ ץומ
 דגנכ חותפ ובור תויהל דודמל ךירצו םותסכ בושח םידיה

 םמ



 בכ םייח יי תיציצ תוכלה חרוא
 הלונה ראב :תבשב וב ןיאצוי ןיאו תיציצב בייחו ארמוחל ותוא ןיליטמ חותפ ויצחו םותס ויצח םאו י בייח חותפ
 זענ י ט-מק 6ריש ידכ המותסכ התושעל ה״גנירטשא הב ועבקי םא תופנכ 'ד זול שיש ןינעב החותפ איהש ה״פאק - ח
 ה״להמ .ףסוי םגן חןחפה ^כל ןןטמ!לן הבףא יצחמ העובק היהת אל םא הז קקית ליעומ וניא תיציצמ הרטופל

 ־.5י א״ר,מ ל תיארמ םושמ רסאי ב״לאד םיניעל הארנה בור םותסה בורה היהי ןעמל רוגחהמ הטמל העובק היהתש
 א״ירהמ מ .ירוטישה תוצרא לש וליפא הרוטפ תפנצממ י :תולוגע ויהיש אלו תועבורמ ויהיש ךירצ םיפנכה יי ט :ןיעה
 חיסו רותפנו הרקיעש ןויכ רוטפ ובורו ושאר הב הסכתמש פ־עאו םפונו םהיפתכ לע םיכלשומ הישאר ׳בש ברעמה
 ׳ינ נ.םייח תוחרואו י״א תןבלםב ראןצה לןי קנתונש רדוס ג אי :שארה תוסכ אלו אנמחר רמא ךתוסכד שארה תוסכל
 . סימעט המכמ םץרצמבש םישובלמ = בי :םירוטפ םהיפתכ לע דרפסב ןינתונ ויהש א׳קוב ןכו ד״יש יברעב ארקנש

 :םירוטפ םיפנכ ׳ד םהל שיש פ־׳עא המגרותבש ש־ינידיפו ש׳ינמלאודו י״ניטנימ ןכו ש״אחוג םיארקנה

 םהינפל םינש ויהיש ןיושט םהיפנכ ןיאו ליאוה דרפסו זנכשא ינג תולילג לש םישבולמ ה״הו הגה)
 :(ק״ירהמ תרבס יפל ףסוי תיב) (םירוטפ וז דגנכ וז םינווכמ סהירסאנ םינשו

 יניד

 םייחה ףכ
 א״ח ש״מכ םידיה וב ןיסינכמש בקנה דגנכו רופתש המ

 :׳ד תוא ז״ט ׳יס ןמקל ונירבדב ןייעו .דש

 תיציצ וב השע סאו .בייח חותפ ובור סאו □ש (ט'
 ׳ה ׳יעס ש״מכ םילוספ ובור וב חתפ כ״סאו
 א״ח י״קס ש״הממ .י״קס א״א .ט״קס ר״א .י״קס א״מ

 :׳ט תוא א״י ללכ

 תיציצב בייחו ׳וכו חותפ ויצחו םותס ויצח סאו םש (כ
 .וילע ןמרבמ ןיאד ה״הו ,תבשב וב ןיאצוי ןיאו
 תוא ז״ר .י״קס ר״א .א״י ק״ס א״מ .׳ח תוא ת״וע שובל

 :׳ט תוא א״י ללכ א״ח .ז״ט

 ,ה״רל שובלה בתכ .חבשנ הב ןיאצוי ןיאו םש (אכ
 אלוקל ןנברד אקפסד תילמרכל רתומד עמשמ
 ת״ועה למ קלח :ש א״מה לבא .םש ר״א םש ת״וע כ״כו
 ןנברד רוסיא קפס תושעל רוסאד תילמרכל וליפאד בתכו

 :א״י ק״ס א״א ןייעו .םש ז״ר כ״כו .הלחתכל
 םיגהונש המ .׳וכו החותפ איהש ה״פאק .׳ח ׳י!)□ (בכ
 דע ןטק תילטב םיסרק תושעל םיזנכשאה
 המותסכ יוהד הלטבל ותכרב יוהד א״י שובלמ ןיעכ השטנש
 הארנה בור ךירצו הרוטפד תופנכ ׳ד הל ןיאש תילטכו
 הטמל םיסרקה השעי אלשו !ידדצ ׳במ חותפ םינועל

 ךירצ ונור דע ומתוסל אבו םותס היה םאו הרוגחהמ
 שדחמ תויציצה ליטי ונחתפיש ירחאו הלחת תויציצה ריתהל
 שובל ןייעו ׳א תוא ל״סח .יושעה ןמ אלו השעת םושמ
 ז׳ד .א״י ק״ס ר״או .ג״י ק״ס א״מו ׳ח ׳יעס

 : ח״י תוא

 םהל שיש פ״עה ׳וכו םירצמבש םישובלמ .ב״י ׳י^ם (גכ
 קדקדל שי י״ג בתכ .םירוטפ סיפנכ ׳ד
 הטמל הלעמלמ םהינפלמ םיחותפ םהש ונלש םישובלמב
 הטמל םינשו ראוצל ךומכ םינש תוסנכ ׳ד םהל שי ירהש

 םישובלמב והימו תיציצ םהב ןיליטמ ןיא המל ץראל ךומס
 לדה םתוא םירגוח ונחנאש ןויכד רמולו קוחדל שי הטמלש
 ונחנאש ונלש תומילג ינה לבא ׳וכו הלעמל םשמ סימותםכ
 הלעמלמ םיחותפ םהש םידגבה לכמ הלעמל םישבול
 םתוא םירטופ ונחנא המל תוסנכ ד םהל שיש אצמנו הטמל
 ־תש הב ןיבוט ויה דרפס ינקזמ תצקש יתעמשו .תיציצמ

 תופנכ בישח אל םיעבורמ םניאש לכד םילוגמ תונרק
 םלועה לכש יניעב אוה לודג אמיתו רוטיעה םשב ש״מכ
 קפקפש ימ יתיאר אלו תועבורמ תונרקב םתוא םישבול

 ל״ז יאדסמ ׳רה סשב בותכ יתיארו רנו םלועמ רבדב
 הכיתח אלא תיציצב יבייחמ אלד סושמ םדוא רטוס היהש
 וירבדל היארו םעט איבה אלו ונלש תילט ןיעכ תעבורמ
 אלד םושמ תיציצ םהב ליטהל וגהנ אלש םעטהש נ״לו .׳וכו
 רוקהו םוחה ינפמ םדאה לע ןיגהל אבה אלא תוסכ ירקימ
 התוא םישבול ןיא אמילגהו הרקב תוסכ ןיאו רבדל ר:ז
 םישובלמ המכ םדאל שי וליפא ירהש דובכה ינפמ אלא ןיגהל
 המוחב הנהנ םימעפלש ס״עאו המילג אלב ץוחל אצו־ וניא
 בישח אל הב םמחתהל וניא התיישע תלחתש ןויכ ונייה
 תיציצב םתוא םיבייחמ ונייה םאש ןויכ נ״א .רוטפו תוסכ
 םילגרה תסירדב םינותחתה תיציצה תע לכב םיקספנ ויה
 הרות הבייח אלד רמימל אכיא םנקתל תע לכב ךירצ היכו
 תפפור הכלהש םוקמ לכו םעונ יכרד היכרד לכד ךכב
 הז לכו ל״זו מ״ד וילע בתכו ל״כע גהנמה רחא ךלה ךדיב
 ונלש תותילט בורד יל השק ׳אה ץורית לעד יל הוש ונניא
 ןישבול קר ללכ ןגהל ןניאש הליפתה תעשב םישבול ונחנאש
 .הלטבל הכרב ןיכרבמו תיציצ ידי ןהב תאצל ידכ ןתוא
 ו״נ ;יוניג) ושרדש תסכה תיציצמ יל השק ינשכ ץורית לעו
 אלו וירחא ןיררגנ ויה ויתויציצש םש לע ןכ ארקנש (א״ע
 גהנמה:בשייל נ״לו .תע לכב םנקתל ךרצוהש המל וששח
 םינשו" וינפל םינש ריזחיש אוה תיציצ תוצמש רמאמ יכ
 אחיאד חקורה ביכו ׳ח •יס ליעל ראבתנש ומכ וירחאל
 םימל 'לאירבג זירכהש המוח םסל םימכו קוספב שרדמב
 ןכל םהירחאל תיציצ £ןנכ ךילשהל םידיתעש ורהזה םהירחאש
 וירחאל חוסנכ ־בש ג־סכב אלא הרוח הבייח אלד ישכיאל ל״ס
 (ןטועמו1 וינפל תיציצ ׳בו וירמאמ תיציצ ׳ב זאש וינפל תוסנכ ׳בו
 א־או וילסל תיפנכ ׳דה לכש ונלש םישובלמב לבא תיציצב
 לקהל ונהנ ןכלו תיציצה בויח הז ןיא רמא ןינעב ןשיבלהל
 םינואגה דיב הפפור וז הכלהש ןעיו ג״י ק־ס א*מ בתכו ,לי׳כע
 שדנכ ליגע רמא ןרקס השעי סימש ארי ןוכנ םעט ואצמ אלו
 א״י ללכ א״מ ,ביכ חוא ז״ר כ*כו ,םינומדקה ינקז םשנ י״ב
 :׳ס םוא חנ ־ם וירנ חיא ק /ב חוא ליסח ,דרי חוא

 דצלו השמ רצל חונרק ׳ב םסל שיש םישובלמ ןתוא (יכ
 חכיחח ןכילע רבוחמ אלא חונרק ול ןיא הלעמ י
 !ושלב ריינלוק ול ןירוקו וירמאמ ופיחכ למ ול חנומו דגב
 ילסמ 'דצל ירהד רוטס אוהש שושפ הזכ ,זנכשא
 וירחאמ' תצק ול ןימגופה ריינליקה חופמ קר חופמ ול תא
 םינווכמ • וירחאמש חמרק יבה קאו ליאוה תונרק הז ןיאו

 דגנכ



 םייח אי תיציצ תוכלה חרוא
 הלונה ראב

 הכוס ב״מ ׳וורנמ א
 ף״ירה לאומשכ ז׳י
 יכדרמ ביש״ארהו
 .תיציצ ׳וכלה

 ש״ארמ ג

 :םיפיעס ו״ט ובו .תיציצה יטוח יניד אי

 (ןופנב לקהל גהנמהו ןמשל ןצפנל ׳יפא ןיריתסמ שיו הגה) :ןמשל ןיווט ויהיש ךירצ ןיטוחהא א
 יווט השאל רמאיש וא תיציצ םשל ןב השוע אוהש יווטה תלחתב רמאיש נ (ג״כ ׳יס הדוגאו יכדרמ)
 השעיש רמואו ובג לע דמוע לארשיו ירכנןאווט ב :םילוספ ןמשל ןיווטויה אל םאו ג תילטל תיציצ יל
 ב״ל ןמיס ]ינקל אסיאדכו ונטמ לארשיה טייסיש ןיגהונו הגה :רשכ ש״ארהל לוספ ם״במרהל םמשל

 ףיעס

 םייחה ףכ
 :גיכ חוא !׳ר כ״כו .םייעו ׳־. חואמ״ד .וינפלש חוסנכס דמכ

 דאמ תילטכ ןמ ־א קלח ס־לסקמש בישנא םתוא (הכ
 וניאו דאמ קד א\כ לופיקה רסאש דט
 םה)םהירחאל היציצ ׳ב ויהיש החכונו ראוצה אלא ללכ הסכמ
 ןכל םהיפהכ לט ונייהד שממ ׳הירוחאל חיצ־צ ׳ב ׳יפיש סיצוד
 ,םהיסחכ לט אקוד ל״אד קיסמו סהיפחכ לט קר חילטה
 וירחאלו וינפל ימנ ירקס וירחאלד ןידדצו וינסלד ןירדצ אלא
 רחבומה ןס הז ןיאש לינ (ז*שמ שמל •דיה קספהב יד ןכלו
 ביט רחויו ,ש״ארה יוסיכ אלא ףונ דסיכ ןאכ ןיא כ״אד
 שארה ביבס אוהש וסכ תילטה סיפטטסש םימרניחה גהנמכ
 ׳במש ןפואב הזמו הזמ סילטה יצחב הקספמ דיהו ףוגהו
 כ־ס ז*חא /ירחאל קלחי וינפל חיציצהמ דחא היהי ןידדצה

 קיליסב יחאצמי שש ליזו טלייה הד ביד ןיכרט יחב
 וינפלמ דחא היציצ ןחונש םליע ביס יירה השמש
 ,ריס זיס ל*נט לאמשל ןכו ןימימ וירחאל דחאו

 :ו״ס קיס ריא ,דיוי

 שיו ׳סגכ .ןמשל ץווס ויהיש ךירצ ןימוויס א ׳יז^ס (א
 לקהל גהנמהו ןמשל ןצפנל וליפא' ןירימחמ
 ירבדכ םיגהונ זנכשאבש שפנה ילעבר בחכ רוגאבו .ןיסינב

 :׳א םוא סיד ואיבהו ;יריסחמה
 המשב רסא אל שאו .רכו היווסה חלחחב רמאיש םש
 !רר חיציצ חיצס םשל היוס איהש ויפב היווטה
 גקסי לוק ק״הסנ שימכ דבטידב רישכהל שי ןכ ובלב בשמ
 ןאכ סיכו .שייטי ׳ה חוא אירע •יס חורועס דוביע לט
 ןייעו .םייע ידדהל הל ימדמ ביט בדנ ףד חוחנמ ארסמד

 :׳א חוא דירע ׳יס ׳זגה ׳סב
 רבדה השטנש ןייכ א״י ירקימ יססיא רנטיד לינעלו (ג
 הווסנש !ויכ אכה ןוגכ דבמיד ירקימ איהה 1
 דבעיד ירקיס אלד אייו דנגג וליטהל רחומי דבעיד יוה
 חיציצה ליטהש אככ ןוגכ איהה רבדה רמגנ ןכ םא אנא

 ׳יס ןיפד ׳ב חנ הטירי ןיינע למ ׳זגה ׳סג שימכ דגבנ
 קמרחי ושפנ רמוש ןכ לע .ןאכ ה׳הו שייעי ׳ז חוא בייט

 : קחדה חטשב אלא הזנ חיציצ חקי אלו הזמ
 ליסחה בחר .ןיליסס ןמשל ןיויט ייה אל שאו םש (י
 לכמ תויציצ חקיל אלכ דאמ רהזיל ךירצ 'נ תוא
 םמשל סהישפל םיאיקבש סכב עדייש שחואמ אלא םדא

 ;חיציצ תוצמ לטבי אלו הלטבל ותכרב היהת אלש ידכ
 םא לבא ׳יכו גיטע לארשיו ס״יכט ןאווט .ב ׳יעס (•י
 ןילוספ יבג לט דסומ לארשי ןיאו םיוכע ןאווט
 אלד שיאדה םשב ייב ,רמשל ןירזוש סא םהל ליטו ר ;יאו

 :רוטיעה לעבכ
 ׳וא גיושה גחנ .רשכ ש-ארהלו ליספ סיבמ רהל □ש (י
 ארחבנ הכלה אייו א״יד ללכה ןמו ליזי ־ד

 שיארה תעדל הטינ יניבר חטד אכה טישה יללכב שיסכ
 :זיחאש הואנו ־ז חוא גיי ׳יס ןמקל ןיימו .ליכע רישכסד
 סאו .יוכו טעמ לארשיה עייסיש םיגהונו .הגהב םש (ז
 המשל השעיש םיייכעל רמא קר לארשיה עייס אל
 א־רע •יס בקעי ליק ק״הסב ןיימ רנטרב רישכהל שי שא
 סז ןיד ליז ורמו הזב אחנילפ שיר דיביטה ןינעב ריוי חוא
 דרי ייבב סש ליז ;רמ חרבסו ייב ץיע ,לוביטמ ודמל
 םש גיישה חעד ןכו .לוספ לארשיה עייס אל סא אירע ׳יס
 א״וקב זיר בחכו •א ׳וא ריא ןייעו .יד ׳וא ןאכ זיר .איי חוא
 םא וליפא ש״ארה חסדל סש ל״סד חינהל וליפאד ׳א חוא
 היווטה לכד תיציצ תיווט יבג רשכ לארשיה ללכ עייס אל
 ייגד ש־ארה היב ידומד טנה חביחכד אימוד ייה המשל ל״צ
 ןאכ דיי ׳יסב ח*בה קספ ךנ ינפמו דיבט הישפנד אחפדא
 הזבו) .ש-׳יע לארשיה עויס ילב דבעידב יליפא ליעומ אלד
 הבברמ לוגד חיישיקו סיבה לע סש ריאה חיישגק הקלתסנ

 ;(ליז ןרמ לט
 ליזי .׳יכו ססמ לארשיה טסייש סינהונו .הגהב םש (ח
 ול ןיאש קסדה חטשבו גיי חוא א־י ללכ א־ח
 תיציצ סשל !־טומ ול הימיש םיינעל רמאי ןמשל סיטיש ימ
 ןייכר סייטה לצא דומטי םגו היווטב תצק :ינ עייסי לארשיהו
 ןינטל איי חוא סש בקטי ליק קיססב היכו .ליכע היציצ םשל
 :שייט לארשי ןינדבע ןיא כ״א אלא ןכ חושמל ןיאד דיב־טה
 איס בתכ .יבג למ דמוע לידגי יישמ ןאויט םאו (ט
 ייבג ס״ס ׳יסב בוחבש אחגולסנ אילח ב״קס
 קספ סחה אהד רסוי לקהל שי ןאכד בחב א״קס ריאה לבא
 בתכ אנהו גדנע לארשיו סייכט דוניטב ליספד סחסב טישה
 ׳ד חוא ז*ר ביכו ,ל־נט א״סר חער חכימ ךכו .חוטד ׳ב
 תעשב אלא רישכהל ןיאד הארנו ׳ב ח־א אייקב ןיימו ,רישכהל
 ןרמ אכד סייכמ יבג איס ש״מכ יעייססו נ־עמ לידגי קחדה

 :ידדהל סחיא ימדמ םהה לד
 א־ג ׳יס קסע ראבה בחכ .הריש ןיכירצו םש (ייי
 תיציצה יטוח השימש יס ׳ב תוא ח״עש ואיבשו
 יושט היסאו ןיסוח ׳ג רומ הלמחב ונייהד חיבע השעמ
 םיח לכב ןיקד ןיסומ הנו&ש םהש הפגראמ חובט השטס
 היצמד בהכ חקורה לבא ורינ ןיחומ ןיא ףככ לכב דיס םכש
 ירוטפ ואינהו ,הנומשמ רוזש טומ לנ סישפל רסנימה ןס
 ואיבה טיסרה ביכו זיי חוא ׳ס ־יס טישה ׳י,ר לט ןחלשכ
 ריסש יסנ הלבק ירנדמר הילשק בחכו .תיציצ ׳הב הילשק
 ייכרבה ביכו .ביכ ׳יס ח׳אב הקדצ שמש היכו יכס דבעמל
 ׳יס אימ סייס בל בינו .שורק דמא סבב ׳ר סיא ברישנ
 יווט חיציצה טוח לכ חושמל רחבומה ןס היצמ ■לית ויפ
 רומל כ־חאו דחאכ ןיסומ ־ב רדשל כ־חאו •א סיח הלמחב
 םירומו סיייס קסיח ד חקי םיחפל וא ׳חל ׳דו דל ׳בה
 אל סא סימו ,רקדנו ללכ קוסקיס הזנ ןיאו ׳מ םכש ׳בל

 אצמ



 םייח אי ■ תיציצ תוכילה חרוא

 כ״כו ליכמ רורב הזו ח״י אציי דל וא יבל ןידיזש איכ אצמ
 :דרי םוא חנ יס ח*א ןב

 ןמשל ןירוזש ויה אל סאו .ןמשל ןירוזש ויהישו □ש (אי
 תרטמ מ־:ו .נ*,רס א״מ ,ןילישס דבעידב וליפא
 .׳ב חוא ל״סס ד*י חוא א״י ללכ אימ .׳נ תיא ז״ר .׳נ תוא
 חטשב ללכ ןיריזש ויה אל םא וליפאד בתכ קרמה סנמא
 ר״א ואיבה ץנכ סיכו ,.ש׳־יע ססילע ךרבמו ן־רשכ קחדה
 שיד ׳נ תוא ר״בחסה בתכו ׳םש ר*אכ םיכסה ןכו ב תוא
 ואיבהו קחרה תעש איהו םירחא אצומ וניאנב םהילע ךוסשל

 הזב- ךיראה ה״ס ׳יס א״ח םייח בלה לכא .יב ת־א ס״עש
 קרוזש ויכ אל םאד השעמלו הכלהל דיעל הארנ ןכלו לדו םייסי
 תמכסהו יררה תעדל ליסס אוהד ןויכ הזכ תילט שנני אל
 ירה ןכ סאו והייסעדו ץסהו א״מהו ת״יע ברה סינורחאס
 וניאר ישבול וניא סא כ״אשס ת״דמ עיס לט רביע אוה
 שבול םא ונייהד ארבנ תביח אוה חיציצד ל־ייקד ללב רביע
 ש״מכ ׳ אלדו ותכלהכ • תציייצמ היהיש ךירצ תופנכ •ד סב
 וניא םא קחדה תעשב ןיליקסכ לע ךומסנ שיד ריבחסה
 ש״מכו ־זב לקסל הארנ !יא ר״סה ירמאו .ש״ומי דחא אצומ
 א״גמה ׳סכ ןמשל ;ירדש ויה אל םא נ״ההי אמפטב אחלימ

 :ל״כע רומאכו ץפהו הדעהו
 ־מ־תשיש איהו .,יכו ןתויזשס ־קרפתנ םא יג ׳יץס (בי

 היינע ידכ רייתשנ אל םאו .הבינע ידכ ריזישנ
 ׳יס ע*ש ריציק נ״כו .ינ חוא תרפ "דבעידב וליפא ליסס
 דורפה לכ ־זא וחריזשס דרפנ טוח הזיא םאד ג״י תוא ׳ט

 :יניאי ן׳צקנ ילאכ בשחנ
 הלחחכל לי!א רייתשנ םא אקוד הנינע ירככ ינסר אהו
 םאו ךיסוכב ראבתיש ריעיש ידכ ןיריזש ויהיש ךירצ
 שי־ הבינע ירכ קר רוזש השע אל הלחתסו ןכ השע אל
 הז חיני רחא חילש אכילדבו רסא תילט אכיאדב ליספל
 השע סא 'ונייהד הריזשב וא היויסב המשל אלשב היכו .עלב
 ליספל שי םתסנ וא המשל אלש ראשהו הבינע ידכב המשל

 :אש תדע ,רחא אכיארב
 א״מ בתכ .יוכו שטמל ןיטוחה רושקל בוט ,הגהנ □ש (גי
 ׳וכו םירשקה לע {ןיסיסכ יוהד יתעמש ג״כ קדכ
 תיציצה לש ויאו שורדב ׳ווככ רעשב ליז ו־חרסומ לבא שייע
 יכ {ןא הזב סמומ היה אלש לד ירומל יתיאר לדו בסכ
 םהישאר תרישקב ן׳פח היהש ל״נ אברדאו ןיקפקפמ הזב שי
 ויבא לע ליז ו״מרהומ ןב לאומש וניבר דיעה ןכו ,ליכע

 ינידב ע־יב ׳יס .׳1 חוא ייברבה כ*כו .ןכ השופ היהש
 כ־כו ,ד תוא ד וי ׳יס םייחה {ןכ .ז״ט חוא תיציצה תיילת

 :ד״י חוא חנ ׳ם חיא ןב
 ךייצ !־לדיג ׳דס תוחפ ןיא הנומשה ןיטוחה ךרוא ׳ד ׳י^0 (די
 י״ב .רצק אוהש ישארמ אלו לריגה בחור םיקמנ רפשל

 גכ
 הלונה ראב

 ארמג תועמשמ ד
 ו״צ ץבוריעד
 תוכלהנ ש״ארהו
 ילפס סשב תיציצ
 ק״פס ץרה ה

 :ט״יד
 ט *ל תוחנמ ו
 שוריפל אייע

 ס׳במרהו ש״ארה
 .ח״המ א״פב

 .ג״מסו ה״ל ז
 סש זס .ש׳ארה ח

 .ש״ארה י .ארמגב
 ב״מ תוחנמ כ

 א״מ ,ס׳קש ז״ט .׳ד חוא תיופ
 א״ח ,׳ה תוא ז׳ר .׳ה ק״ש ר־א /ה
 ןמקל ונירבדב ןייעו ,ב״י תוא טש ח״א ןב נ־׳כ חוא א״י ללכ

 : ז״כ חיא
 תורפש ׳ז בחורכ אוה ינמיב םדא לש לדיג רועיש (וט
 .בחורב תורעש ׳ב ךרואב ןכו קחודב וז דצב יז
 ד״ויב כ״ש ,םש א״מ ואיגהו ,ט ןיד ח״ס ׳להס י״פ ס״במרה
 ר״א ,׳ג חוא םש עיש ,׳א ׳וא םש י״כרב ,א״קס ב״וע .יס

 :ז״ט חוא ץק ׳יס ןמקל ןייעו ׳ו תוא ז־ר םש
 תוחפ אוה םא דבעידבו םיגהונ ןכו ןילדוג ב״י א*יו □ש (זט
 כ״חאו רועישכ הלחחב היה סא ש״כו רועישה הזמ
 ש״מי חדר ורפסב כ״כ1 .ט־ע ׳יס א״ח םייח בל ,רשכ טעמתנ
 גיסרפו /ה חוא ר״מאמה סהו ,ז״ע םיקלוחכ תריס אינהש
 ב״י ׳יס ןמקל ןייעו .ךרואב שדעי םתוא החדו ׳ח תוא א*א
 רהזיל שי םדא לכ והימ .םש ו״רנ ח״א ןב כ״כו .ז־י תוא
 ידכ הז ריעיש ןכב שי סא ן־טימה תוארל היינקה תעשב

 : ה״מ הוצמ סי־קל
 צאו .׳וכו ורצקל ליכי ־וכי ךורא ואשע סאי .הגהב □ש (יי
 לזרב סהיצע {ןינת אל םישמ !דסב ןיטימה ךיסחי
 ה״לשק .ןיעוח ב״ל רגנ םה םייניש ב״לר םיינישב םק ספי קר
 ע״נדףסאל רומזמ .ב״י הזא ד״יי ׳יס םייחה {ןכ .עע ן״מ
 הרשי ךרד ׳סכו ,ר תוא ךצ ךל ׳ס ו״ונ ח״א ןב ,א״ע
 שרעי םינב בחכ יל אהי אלב איה אלה חיציצכ תליגסר בסכ

 : םש םייחה {ןכ ואינהו
 דחאה סאי .׳ינו ךורא רתוי היהי ןיטיחחס דחא □ש (חי
 זצק וב ךרכ■־ לכה ונ ךייכל כ״כ ךורא טיא

 תלכתה ןמזב יכ ינשה .פ־חהס היכירכ זיצקי ׳א ט:חמ תוכירכ
 א׳גמ ,ןבלמ תוכירכ הצקו הלכסהמ תוכירכ הצק קשיט ויה
 חוא ל״סח .ז״ט תוא םש א״ח ־מ.חוא זיר .ו״קס ריא .ז׳קש
 רחא קלדינ ב״י ןכרא ןיסזמה לכב ורייחשיש ךירצ מ״מי ,ג״י
 רמאנ םני רשקנש רחאל הז רועישו "א״מר ש״מכ הכירכה

 : ׳ז תוא א״א גימרפ .ג״בי היהי ךוראה םיחה ךרכנש
 רשקנש רחאנ תיציצב היהי רכזנה רימישי .הגהנ םש (טי
 וטיעמי אלש ידכו א״ירהמ םשב י״ב בסכ ־וכו
 םיל־ונ ג״י ינייהד רתוי עבצא וכיראי הדמה תאזב םירשקכ
 בתכו .׳ז תוא ז־ל ,ח׳קס א״מ .דגבה לע חניסש סמ רבלמ
 ןימימ ידהמ טומ לכ ךרוא היהיש ךירצ ןכלו ליח םש ז״ר
 ו״ט קשיח ־חהמ טומ לכ היהי םלפכסשכד קלדינ םישולש
 תפש דע תיציצה ןיבמות ובש •תילטה בקנמ ןילדוג ב ןילדונ
 ג״יו םירשקהל דחא לדיגו לדוג רשק רוטיש ינייהל {קנה

 :ליכמ תיציצ רשכהל סייילח ויהי שילדיג
 לישיפ שי ס־אלבד ליא .׳יכו יתש ירוישמ אלו .־ס ׳יעס (־
 :רא הלחתמד ל״יד תיציצ םשל הוטנ אלד םישמ

 ץמוחה 0י)

 םא ה ג :ןמשל קרוזש ויהישו הריזש-׳ןיכירצו י :הרות ירפסו ןיליפת יבג א״ער ׳יס ד״יבו ׳ט <ךיעם
 רושקל בוט הלזיתכלו הגה) :הבינע ידכ רוזשב רייתשיש אוהו םירשכ ז״ט ושענו ןתריזשמ וקרפתנ
 תוחפ ןיא הנומשה םיטוחה ךרוא י ד :(חקורה םשנ י״ב)(הז ׳ישב ד״י ףיעסב ןמקלדכ הטמל ןיטומה
 רתוי ךורא ואשע סאו הגה) :רועיש םהל ןיא הלעמלו ט ןינהוג ןבוח םילדוגב״י א״יוי םילדוג ׳דמ
 רתוי היהי םיטוחהמ ׳א י .(ק״הב יכדרמ) (יושעה ןמ אלו השעה םושמ הזב ןיאו ורצקל לוכי יאדמ
 תיציצב היהי רכזנה רועישו הנס) :(גורא וניאש תיציצהמ קלחה ינייה נ־דנה) :לידגה וב ךורכיש ידכ ךורא
 רמצהמ תויציצה קשוע ןיא = ה :(י״ב תרבס) : (דגבה ןרק לע חנומש המ ובלס רשקנש רסאנ

 זחאנה םייחה ףכ

 םשב
 ק ׳ס

 כ־כו "יכדרמ;



 חרוא םייח אי תיציצ תוכלה
 הלוגה ראנ
 .,ט הכוס

 .סש הכוס ל

 כ״כו י"נ ;נ
 ז״ע נ .רוסיסג
 ס״במר ם .<״מ
 איההמ א "ס

 .ז״מ ו "עד
 .׳מ תוסנמ ע

 .כ״מ סש ם

 גרואהש יתש ירוישמ אלו המהבהמ םישלתנה ןימיגהמ אלו םהיניב םיצבור ןאצהשכ םיצוקב זחאנה
 םהל ושעו ביתכד םילוספ לוזג רמצמ םאשע םא ל ו :הוצמ יוזיב םושמ םעטהו דגבה ףוסב ריישמ
 רוסא הלסחכל והימ םירשכ םיטוח ןאשעו רמצ לזנ םא לבה ןיטוסה לזגש אקודו הגה :םהלשמ
 ץמוח ם ז :(ט״מרת ןמיס שיר ןמקל ןייע :כר3 ןיכנככו) (תיציצ ׳להב ףסוי יקומנ םשב י״ב) .ןתושעל
 חיציצל לוספ הרמצ המהבל תוהתשמה נ ח :ימד הידידכו והייניעב ירדה אלד איה האוולה ןילואש
 הלעמל אל תילטה ךרואב בקנ השעי ע ט :הנתשנ ירהש תיציצל רשכ עוטנ ןתשפל הוחתשמה ס
 ארקנ וניאש ינפמ (א״ל ׳יס ן "מס סוהגהו ינומיימו ב״כ ׳יס וב .לכ) (ןילדוג וגייה) תועבצא ׳גמ
 הטמל ויה םאו ףנכה לע רמאנש םושמ ןרופיצה דע לדוג רשהמ שיש רועישכמ הטמל אלו ם ףנכ

 אלפמ

 םייחה ףכ
 תיציצ םשל ןיסוחה זיט .דגנ הסמ גרא כ*חאו ,דיקס

 ר*א :זיקס
 םעטהו □ש (אכ סושמ הרואכל .היצמ ידנ עסשמ
 ־יפאד ובסכ ץ בהו סש ז*טה לבא רשכ דבעידבד

 : חיקס ריא >םס דבעידב
 בתכ רואמכ רפסבו .ליצמ יוזיב םישמ םעטהו םש (בכ
 םינימ ןיא' ף:כ ןיס ףנכה יניעבו סושמ םעטה
 ד;ב ןיאו רמצה חליספ ססש דנב סהמ תושעל םייאר וללכ
 ןיאש ןיעורג ןהש רמצ ינימ לכ כ־או ,ל*נע ;תוסכמ ה:ענ
 ז״ר ,סש ריא ,שיקס א״מ .תיציצל ןיליספ ןהמ סשענ דגב
 : ־ד תוא הירע ןייעו .ו״ס חוא א*י ללכ א״ס ,דוי חוא
 לזג ה״הו ׳סו ןיצושפ לדג רמצמ ןאשמ סא ׳ו 'יסס (ג?
 םהגש סהידנבד וצש תיציצ וג חינהו תילט
 ׳ך תוא סליע יחתפ ואיבהו דרי חוא א״אב גימרס .קיטב
 גרובגוטרבמ ם״רהס םשב םלוט יחתפ בתכ סיי תואב והימ
 שי סימו ,םרפי םהלשמ ןניטב אל תילטבו ׳נ •יס םינורסא
 חיציצר ־ב שורד ׳וסה רטשב ל״ז ייראה שדנל טרסבו ריסחהל

 : שרפי תיציצמ רתוי תילטה תלטמ הלודגד
 ךירצ לזגנל וימד סלש כ*מאו דגבב וחיגהו תיציצ לזנ םאו
 וחינהשכ ירהש ויפד םלישש רסא ורשוקלו רוזמלו וריתהל
 םימדה סלששפ כ״חאו לוזג םושמ לוספ היכ הליחה דגבנ
 ןמ אלו השטח ןנימב אהו וילאמ רשכנ ךאיהו ולש היס

 : גיי ־ימס םימכ ליסיסב יושטכ
 רפצ לזג סא םא לבא ןיטוחה לזגש אקידו .ההנהנ □ש
 דבעידב ׳יסאד םירמוא םיו ׳,יכו ןידשכ ןיסוח ןאשמו
 ס״קס ז״סכ כינו ,שובל .ימיירבל רזימה יוניש ליוהד ןיליספ
 ליוהד סושמ אגירחא אסעעס אלא הימעטמ ואל לבת
 ־ס תוא ריא וירבדל םיכסהו שיועי הריבטב האבה היצמ
 ,ב״מו קיסמ י״בגהב !רכא דיו ׳נ ׳ ס א״דז ןי עו םדעי
 ׳יס ןמקצ ןייעו .ליגה ז טה ירבד לס םימ שיהנו זישסו

 :ויפ חוא היכ
 השב ־ז י״ססב ייב בתכ .׳וכו בקנ השטי ־ט ׳י^0 (דכ
 םכותב תיציצ ליטיו םיבקנ ־ב השמיד א״יד סיב
 הזב אצויכב ומצע לע רימחהל אבהו יסו ׳א דצ) ןתיא איצויו
 ארהויכ יזתמד םיהימתמכ ;ר אלא סיריסמסה ןס וניא
 סזנד היבקנ ׳נ הכעי ןטק סילטבד חיגה בתכו ,ייב ליכע
 ובתכו ,םייע לכל הארנ יניאש ןייכ אדבויכ יזסס אנ
 ןכו ;טק תילטב ןכ גהנ ליצז י־ראה ונינר סגש םינורחאה
 לטיו םירכס ךא יו שורד תיציצה ׳שירדב ׳וסה רעשנ אוה
 ויבא רמש ותהגהב ־וסכ ־שנ םש דיעה ו״סרכמ לש ונב

 אוה שג ןכלו ןטק תילטב ׳ישא !כ תושעל גהנ אל י״מרהמ
 יפב ו*־.נ חיא ןב בדה בתכו ןכ גהנל הצר אל ־זנכ שירהמ
 ייראה וניברמ ןיבה ליז ו״מרהמ וניבר יאדיבד ויט חוא חנ
 ךכ גהנש רחא ל־ז ייראס וניבר קרו בכעמ הז רבד ןיאש ל״ז
 וימרהס וניבר סנ ךכלו סניש אל םיזנכשאה גהנמכ ותודליב
 קיהעבש ן״בני לא תיב ידיש ח ןכו ליכע יגהנמ הניש אל
 לודג תילמב אל םיבקנ ינש תושמל םיגכינ ןיא ויהשורי

 : ןטק תילטב אלו
 בקנה השע םאו ,הוסבצא ׳גמ הלעמל אל □ש (הכ
 ן סוח הנע תיצינה רשקשכ סיעא תועבצא יגמ הלמסל
 .ליספ ׳גמ הטמל אוהו תוסנכה ולפכחנו םירצק דמה לעש
 קיס ר״א .דיי קיש איס ,רשכ לרוג רשקב אכסא ה״סו
 איח דיי תוא ז־ר .ד*י ק״ס א״א :דנ־פ .ריהנהב איי .ויי
 היילת ינידב ע״ינ איע טינ ףד צ״ש היכ תוא א״י ללכ
 ׳נ תוא ׳ט ׳יס טיש ריציק 'ו סיא לישמ •נ חוא חיציצכ
 ס־לדונ ביי אצויב שיו לפיק סא יהימו ,סיכ חוא ןמקל ןייעו
 ׳•עסנו ןילדיג ב־י אצוי היה אל חותמ ףנכה סיה סאכ פ״עא
 אצוי אהו אצוי תיציצ מ״ס ןרקה לע חנימש םס דכלמ ד

 :הש ג״מרס .ןילדינ ביי
 ליטכש רמאו ןילדמ ׳גמ הלעמל בקנכ הבע □אן (וכ
 הטמל תיציצה ולחיש ידנ בקנב ךסח בקננ חיציצכ
 ,ויט קיס א׳ס ,יושעה ןס אלו השעת סינמ לוספ ןילדיג ׳גמ
 ,רש ע״ש רוציק ,רש ליהח ,סכ איח ורנ תוא ז״ר ,סכ ריא
 רגנב הלעמל ךחמו לדוגא ירשק ךיח ןאלתשכ אנסיא ה״כו
 תילטמ הלח וא הטמל דסחו לדיגא רשקמ הנעמל תיציצה הלעה!

 : ו״ע קיס א־א .אוכ טושפו הימלות הוה ףנככ לע
 רועישכס הסמל אלו ׳יכו חיעבצא ׳גפ הלעמל אל □ש <זכ
 עויסב ייכרבכ ,ןרוסצה ףיס דס לדיג רשקמ םיש
 אלמו תועבצא ינד ל׳ז היעשי ונ־בר סשמ איבה יב היא
 אוהו לדיג לש ינש רשק יוה לדיג רשקו איה ארח לרינ רשק
 רימחהל שי ז״סכד ל״ז ברס הלע םייסי שילש תחת ןווכמ רועיש
 ,ןילדיג אלו סיסישס תועבצא ינמ הלעמל• קוחר אהי אלש
 ׳גכ ולאש ׳ויכה ׳סב ליז ייראה םשמ אינה ר״נזלמנו
 תרבסמ ליז ייראהירבד קזחו ,הרז הצימק המא םה תימבצא
 בתכו ,היטישס סה איגד ב״וישב איבהש ליז היעשי וניבר
 ,ינש רשק אוה לדיג רשק אלסד ליס היעשי וניבר ךא
 ריסזמצ שידב״וישב יתבתכ רבנו ,ןכ טמשמ אל ליז ייראהמו
 רבס ליז ייראהש יתיארש הסע סנ המו ,ייר תעדכ
 המת זיכ ףד ןיש ׳םב ןייאס א״רהן ,ל״כע !ילדוג םניאש יסנ
 ךיראהש המ ש״יעו ליז י־ר םשב בתכש ל׳נה ייכרנה ירבו לע

 הזב



 דכ חרוא םייח אי חיציצ תוכלה
 הלוגה ראכ םא צ י :(י״ב) ןרקה ןמ ןוסכלאב אלו רשויב הז ןידדומו הגה :ףנכה תחת היה לדוג רשק אלממ

 .םש צ היהש ןויכ רשכ רועישכ וב ראשנ אלש דע ברעה יטוחמ וקתנו לדוג רשק אלמ ףנכהמ קוחר היה
 תועמשממ ד״נ^ק סש קתגי ^ 3ק5ה בי3ם ארמי(, תושע|ן ןיגכונן הגה .הז תיציצ וב ליטהש העשב רועישכ וב

 םמ "יזיי־ י (וב לכו ק״מס םשב י״ג) :אמעט יאהמ הטמל דגבה תפשב ארמיא ןישוע ןכו רועישכמ סוחפ וי :יו
 י׳גירוסיעה לידגה םא *׳ אי :םהירבד ןיארגו ךרואה ןידב דגבה בחור ןידש י א״יו רועיש ול ןיא דגבה בחור ךותבשא״י ק

 •יימ ״ •הניי הזו ביתכ םהידגב יפנכ לער לוספ וב ליטה םאו תיציצה וב ליטי אל בחר אוה ׳זיילרוא ןירוקש

 נ'מ'ה חוחינמ א בקנהש ןויכ תועבצא השלש תקחרהלו לדוג רשק אלמ רועישל אוה הלוע לבא ת דגבהמ בשחנ וניא
 ינ נרכ לי דיה סט תועבצא ׳ג ךות היהיתו לידגה אלב לדוג רשק רועיש דודמיש בוטו הגה :דגבה ךותב
 .,"נ,0חיציצ ?צהמ םאו הנומש םהש םילופב העברא ףנכ לכב תויציצה יטוח ןינמ * בי :(א״בשרו י״שר םשב י״ב)

 ףיסוה

 םייחה ףכ
 ג״עא יכ םשעמל סכלה רומאה לכמ םרומה נ״ח ס-יסו הזב
 אל תעכ ,לדיג לש בחרה היקמב ןנירעשמד ל־ס יכדרמהש
 ל״ז ם־במרס ירבד יתלוז ׳יפב ק ורמאיש ה־סווכ םירחא וגיצמ
 ל״ז ׳סוסה אברדאו ,יכדרמכ תרבסל ן־שמכ ח־ם •הב
 חיצ־צ תיצמ לומב קפסל שחימל הזנ ידו רברב יקפתסנ
 ונחכוהש המ יפל ש״כ ,הלשבל הכרב קפסב סנכינ סגו
 ייראס וניברו ח״בירהמו ונלכהו הימשי וניברש ונרריבו
 םישמ םכ ךכ בורה לטו ,רצקה רצב רעשל םייש סגוכ ל״ז
 קיחרהל אלש רהזיל שיד אניד סק ססטסו .ךינימה ירבד כ*נ
 ל״ז י״ראכ ירבדבו ,חרז הצימק סמא סכש איגמ רסוי
 בריש איקבו הכרב קיזמס ־סב ונזוט ןיאג חמכסכ אוכ ןכו
 ביי תוא חיטש ,םירפא די כ״כו ,ליפט ר-מאס יסנ כ*כו

 :׳ג חוא ־ט ׳יש ט״ב ׳יק ,היציצ יהנ הלס חמק
 לדוג רשק אלמ ףמהמ קוחר סיה םא .ד",י (חכ
 ואכע םאד טמשמ רשכ יוכו בדטה יטודמ וקתנו
 הימסב השוע ןינד ח״כס כ״נו ,לוספ ןידכ אלש הלחמב
 ביכו ,גיי ק״ס ר״א ,לוספ חועבצא ־גמ רסוי ןיב לדיג רשקמ
 יירהמכ אלדו נ־כ חוא א״י ללכ א״ח .דרי ׳יטס שובלה
 דבטידבד רמול ררצד טיסנכב גיהנכ ואיבהו י ׳כ ׳חנ אנאדאס

 :םש ריא ,רסכ
 יקהינ םא ןינ ,רשכ ׳וכי ברעה יטוממ וקתנו □(ע (טכ
 הטמל היציצה ודריו בקנה בחרתנו בקנכ ביבסנ
 ראשנ אלי הטמלמ דגנה הפשמ וקחינ סא ןיב לדמ רשקמ
 ,ב״י חוא ריפאמ ,,"ב ,ג״שק ריעיש בקנה רע דגנה הסשמ
 וי׳ט ׳,ס ןמקל ןייעו ,יד ז וא םס עיבי רוציק ,ח״י חוא זיר

 :םשל ונירבדבו ׳ה ־יטס
 ןיארנו ךרואה !ידכ דגבה בחור ןידש א־יו יטו איי 0ש (ל
 חוא ז״ר .םינורחאה כ״כו ,בובלס קשפ ןכו ,םהירבד
 חוא סש טיש 'יק ,׳ה תוא ל״שח .ג״כ חוא איי ללכ א״ח ,זיי
 העירכ ליז והערו ןניכמס ןרפד אכסאד ןדידל סיסבו ,יג
 ו״ט חוא ע״שה יללכב גרש ןייטו ,םירבדה ןיארנו םימכ הינכ

 :יז סוא ג־י ־יסל ונירבדב ןמקלו ,׳ך תואו
 ןיחינסש ונייה ז״יילירוא !ירוקש לידגה סא .איי ׳י^ס (אל
 ןייט .ןימיא ףיסנו ביט אלב יתש יטוח חצק
 אוה ז־יילירואה הזש בתכ ייח ינב ׳סבו ,שיבל ב״י קיש זיס
 קפתסנו ונלש תותילטב ןישועש י׳באמ ןווג ןימכ טבצ וחיא

 ד״א אל דגבה סא הפימ םא לבא דגבה הנגמש רוחש אקידד
 ןידדומ קפסה לטד בתכו ,ירקס הנינמ ולוכ ןבל וניאש לכ
 הגרה •ו ׳יס אימ השמ רבדה לבא ריסחהל הפסה סאז דבלמ
 ייבאס ןווגה ללכבו תילטה ףנכמ דודמיש בתכו ויצע גישהל

 םשב יז תוא ריבחסבו ׳ח תוא ייכרב ס״הגכנ ןרהא די כ־כו
 :׳ז תוא טייב ,׳ס חוא א־ח ליכז ,א״ע ט״כ (ןד ן״ש ,ק״־מ
 ןמ ןיב קוליח ןיאו .רכו סיציצכ וב ליטי אצ □ש (בל

 ריא ,שובל ייב ׳דגבה הפשב הסמל ןיב ןי ורצה
 :זיט ק״ס

 כיכו ׳יכו לדיג רשק דיטיס דודמיש ביטו .הנכב □ש (גל
 :םינורחאה

 לידנכ םאי .רכו לידגה אלב יכו דודמיש בוטו □ש (יל
 ק*ס א־ס ,יתצקס ךותחי ׳ג וא תועבצא ׳ב בחר

 :םש השמ רבד ןייעו ,איכ חוא ז־ר ,זיי
 אלב גרע וא ברע אלב ן־טליב יחשה יט!ח םאו (הל
 םא קיסשו יכדרמב קסחסמד סש אי׳ס בסכ ,יחש
 ן־הילטה ;תואב אמעס יאהמו לקשה היצחמ בסכו,ןינמל ץלוע
 ברע וא יהב יטיח ןידדצ ינשמ ןכמ אצויש ישילופ םיארקנה
 כ״כו .יח חוא ל״שח כ־כו .תיציצה תלטה םיקמב ןכתחל שי
 ךותחל צ״או ףנכה רגנכ ךסח םא ינסד זיי ק״ש איא גיסרפ

 :דמבש יחשה לכ
 ינמ הלעמל בקנה סיהי אלש רהזיל ךירצ ךתוח וניא 0אן
 דנבה ללכנ ןינשחנ ןה אמש וללה ןיט־חה חפשמ ןילדינ
 רהזי םנו ,יתצק ךיסחי םברכ בחר אוכ ןיטוחס ךשמ םאו
 ;יבשורנ ןיא אמש ןיטיחה ילאמ דבל לדיג רשק אלמ רודסל

 :ב״כ תוא ז־ר ,דנבה ללכב
 םיליסכ העברא ףנכ לכב תיציצב ־ט!מ ןינמ .עי <י^0 (יל
 יהו הז רצמ ׳נ ויה העבראה סאו .רנז&ס םסש
 ק*ם ר״א .רשכד ש״רהמ תישרד םשכ ט״ימ בתכ ־ז דצמ
 הארנו ,יט היא ס״ש .יצ חוא ל־כז ,דרי חוא ריבחמ ,ז*י
 הכירכה וא הרישקה םדיקד אלא תילטב ןאלחש רחא ינייהד
 ויה הייצחה תעשב סא לבא הז דצב ׳גי■ הז דצב ־ה ושענ
 אלא דגבב הלתנ אל אהד לושפ אוה הז דצב יהו הז רצנ ׳ג

 :ב״י ייש ייב ןייעו ,ןיטומב יולת דחאהו ןיסוח ׳נ
 א *מ ,ליסס ׳דמ תחס םא קו .ליסס ף־םוכ םאו םש <זל
 ןכו .ב״ס ׳יס א״מ סייס 3ל .תי חוא א״י ללכ

 :,א סוא ז״ר ג״י 'יעס שובלב עמשמ
 .,יפו ףנכב םבחהר דכ קשוחה ישאר ךוסחי □ש (חל
 ק״ס א״מ ,סבסחיש סדיק ךוסחי הלחסכל ונייה
 הוא טייב .ח״י חוא סש א״ח גיפ חוא ז״ר ,רש ר״א ,חיי
 כ״סאו .חונרק ׳בל ליטה ןכו ךסח כ״חאו בחס סאו /ט

 :ו״ל היא םלומ ,חספ ,רשכ םרשקש םדוק סכחח
 מ״טמו הילשב בסכ ,יכו ןיטיחה ישאר ךוסחי םש
 א״מ ,וינישב סכשני חלא ןיכסב ךוסחי לאש

 סש



 םייח אי תיציצ תוכלה חרוא
 הלוגה דאכ

 .א יי הנוב כ

 .ח״צ הוחנמ ג

 .שיארה ד .ט׳צי

 ךותחל רהזי ב גי :,ח ויהי זאו םלפכיו ףנכב םכחתיו העבראה ןיטוחה ישאר ךותחי לוספ ףיסוה
 ןיבש סיציצרמ קלחה ,יפ) תחא אילוח וליפא ךרכ םאש ךורכיש םדוק יז\ םתושעל ןיטוחה 'שאר
 לוסיפב ירהש יושעה ןמ אלו השעת םושמ לוספ ןכתח כ״חאו דחא רשק וליפא רשקו (רשקל רשק
 ךורכי כ״חאו הז בג לע הז םימעפ ינש רושקיו הז דצמ ׳דו הז דצמ םיטוח ׳ד חקי ג די :םאשע
 השעי ןכו י ךרוכו רזוחו הז בג לע הז םימעפ ינש רצוקו תוכירב תצק העבשה ביבס ךוראה םוח
 קר תוכירבל רועיש ןיא .תוכירכ םיאלמ םהיניב םיריוא העבראו םילופב םירשק שמחל םילשיש דע

 ויהיש

 םייחה ףכ
 :ז״ירא ליבכצ ונירבדב ןיימו .*ש ׳וא רדחמ ,סש ריא ,םש
 ך־ייצמ קפסל שי ."יכו םלפכי ףנכב סבחסר □ש (ם
 רחא הזב !בסה םאו דחיב ןיטוסה לכ ביחסיש
 ודככתיש המו נוסיסב ויה םינושארכ ןיטוחס הביחס כ״א הז

 ,יושעה ןמ אלו השעה לדה םינורחאה ;יסוסכ תפסוהב
 י״ב איבהש אסכמ העדל וליפאו ,רשכ יארו דבעידבד הארנו
 רמאקד ס״ל סוחנמר איההמ ליספ הרישקה םדוק ןבחחבד
 'חחפ .בכעמ וניא המדק אה ןבלה בכעמ הלכס דדרל םש

 :הש םלוע
 אילית *יפא ךרכ סאש .רכו ךוחסל רהזי ס״י 0<ם
 .לוספ ןנחמ כ״חח,ו דסא רשק וליפא רשקו דחא
 .אוה םולכ אל רשק אלב הכירכר הכירכה רחא רשקש ל״ר
 אלו ללכ ןובשחב וניא הביחתה רחא ףנה ןושארה רשקו
 השועש רשקה םע הכירכה אקור אנא לצכ הישע דקיפ
 ק״ס א״׳מה ירבד ש״החס *יש ןכו .ד״י קדכ חס ,הכירכה רחא
 צבא ,ד״י ק״ס חשמ .ג״יכ חוא ז*ר ,ח״י ק״ש ר״א כ״כו ,ט״י
 אמייק לש רשק וא ךרכ וא ינחק וא ואד בסכ ׳ס ק״ס תייעב
 :ז׳־חאש תואב ןייעו .שובלב עמשמ ןכו :ז נמ שז הירשק ינש
 רישקיו סז רצמ דו סז דצמ ןימוח ד תקי .ד׳י ^0 (בם
 ידב בסכ סעמסו .הז בג לע הז םימעפ ׳ב
 .םש ריא שיבלה כ״פו .רשק בישח אצו סייקסי אצ דחאה יכ
 היוסה ןמ יהימ ל״זו שובלה בסכו ,ס*י סוא א״י לגכ א״ת
 ןוסחסה איהש איי הז רשקו ♦.אמייק לש דחא רבקב ינמ
 ;ייצעה אוהש א״י ומע לדגכ לכ סא םייקמה ףנעל ךימסה
 והימ .ל׳דע ליפי אצש סייקה רקיע ייצח יבש דגבל ךומסה
 וניא וצא אייל ףאד רמוא ינאו נ״ח בסכ ס״י קי׳ס ־:"אה
 אלא אילוחה ךרכש םדיק שממ דגבה ףנכל ך מסב *,שקה
 לבא ,ש־יע ל״כע *דב ראיבזכ שנישאייה ס ידכ יחז־ש רשקה
 ח״י סואב בסכב שובלה ירבדכ עמשמ א״י למ א״חה ידברמ
 םדדר םכתסי דגבב ךכ םנ ימכו םירגיחה ׳ב ייה ב אי ;"ז'.
 .ליגע ליספ רחא ~שק וליפא ־שקו ךסח חנ םחי ר שק־ב
 אתיירואד איה אמש ששימ הכירכ חנב דיסל הרישקו עמשמ
 המכ דועיש ןיא חיהמ ל״ח טיי תואנ כ״כי לס ש ךכ ליבשבו
 ךימס הלטמל םירשק דש קר רשק יליפא אצא דחא :כ היהי
 קר ייפא ךודכר רשק ירקימ אל םירשק ׳במ חיחפנד ףנכל
 תמו רשכ הז גדו הז סירסק ד רושקיו ר זח ו תיכירכ ♦ג
 יב תאצל רהומי וניקיתכ חישמל יאכס יל ןיאשכ ךומסל שי
 שובלה איבהש תורבסכ דל ששוחש עמשמ >כע ךרבלי תבשב
 'יפא חייציצה ךסח אג סזד א־מוחל אכהו ארמוסצ אכה ליזאו
 ךרבלו חבשב וב תאצל דילו .לספ דיסל רשק אלא ך־נ אל
 אוסכ אסלת והל ווה כ״או ,הרישקו סירכו הרישק יעב יינע
 ףיסב שיבל ךסח כ״חאו דוחל רשקו ץמוחה בחת םא ילססד
 קחדה העשנ קו ,םהירבדל שוחל שיו א״ייחי ח״יעו ־ז ־יעס

 רשקו רזחו ןרכו רשק ןכ סא אצא רישכהל ןיא יאנפ יל ןיאד
 :ודכ סוא ר״מאמ ןייעו ,דנכ א׳ח סאריהר

 לע דבוע תחוס םאו תוחפנ יאשר וניא יאנס ול שי םאו
 ונרשככש המ !:ו ,י״ארהמ םשב יד ,םימכח תעד
 םילשה אל םאו םילשה) בייח יאנס יל היהישכל קחדה תעשב
 ׳ה תיח "ס יס ע״שה ־יק לע ןחלשה ידומע ,ןמי דדנ דביע

 :ץבעיר םשב
 אהיש ידכ הינשה םעפה רשקש םדיקו א״ס רשק □אן
 ןויכ הרשכ הינש רשק כ׳יחאו ןקספ אמ יק לש רשק
 .ביבל .אמייק גש אוהשכ אלא רשק ארקנ רשקה ןיאש

 ;בדנת הזב סג רימחמהו
 .םיליסכ םירשק שמחל םילשיש דע הבעי ןכו □ש (גמ
 םעפכו .תוכירכ םיאלמ םהיניב סיריוא העבראו
 היציצ תוצמ הליקשד סיבמ תופסותו יישר סשב יד בתכ
 םירשק ׳הו ןיסיח ׳חו ר״ת הלוע היציצד רמילכ תיצמה לכ רגנכ
 סה םירשק "הד בתכ תיציצד א שורד רופכו ,ג״ירח ירה
 תויתוא *ד דגמ סיריואידוןדד ה״ייה יולימ תויתוא ,ה דגמ
 תויתוא *ד דנמ סה ףנכ לכבש ץסיח ,חי ןד םשד חיעישפה
 תיישע תעשב הז ןימל שיו ,ש״יעי םייונימה דו חימישפכ

 :זימ היא ןמקל ןייע דועו/תיציצה

 אל וא הנור ךרכ יליפא .דכו חיכירכל רועיש ןיא □ש (דמ
 הלוכ ךרכ םאו ,הרשכ תחא אילוס אלא הב ךרכ
 .סש א״ח .ויכ תואו ה״כ תוא ת ר ,ך״קס אימ .יד הליספ
 הצק ריתהו ךכ רחא רזח םא ףאו .א״י סוא ע* יב .ש״החמ
 תוא םליע יחספ .יישעה ןמ אלו השעת יוה מ״מ ףנע היהיש

 :א״סר תוהגה ססב ל״פ
 רמאש י״מנ םשב *ד ,לוספ לודג יסיסבו ףנע חינה

 :םש םליע יחתפ /4׳שר םשב

 העברא בחור םירשקהו ךורכה לכ היהיש קר □ש (ידמ
 הושב תוילוחה לכ ויהיש ש״ארה בסכ .רכו םילדיג
 ושעי ןישאר רדאב נ״או א״כ ק״ס א״גמ בתכו .היציצנ יונ יהזש
 הדו ,ליכמ רתוי רייא לכב כ״סאו הזמ הז םיקוחר חיכימה
 סש ריא ואיבהו ח״צה סייס לבא .ח״צ םשב "ב קדכ ר״א
 ןכו ,ירמגל םיווש םניאש וכצומ המלש וניבר לש תיציצ הארש
 םשב םש א״מה ש״מ ןכו .הז בתכ אל תונווכה רעשב ברה
 ישורדנ ברה .לדיג אלמכ רשקל רשק ןיב היהיש מ״ר

 :ובתכ אל תיציצה
 היהי וסישינשש הארי תיציצה ךיראה סאו ,הנכב סש <ום
 ז״ר.ודג ק״ס זיפ כ״כו .ד״ע ףנע םיקלח דו לידג
 היא ׳ס ־יס ע״ש ,יק ,םש ע״ד ,ג״י תוא ליסח ,ס״כ תיא
 פ״פ הזנ םעפ שיש בתכו ג״י תוא חנ ד ו״רנ ח״א ןב .*כ
 ינ־רבדע ׳ו שורד תיציצה ישעמב תונווכה רעש ןייעו .דוסה

 תואנ



 םייח חרוא הכ אי חיעיצ וו׳זכלח
 תיציצה ךיראה םאו המ :םילדוג הנוטמ ףנעהו םילדוג העברא בחור םירשקהו ךורכה לכ ויהיש

 תוכירכ ד ןושאר ריואב ךורכל םיגהונו ה (א״ס ס״במר) ףנע םיקלמ ׳בו לידג היהי וסישילשש הארי

 .׳מ םה םשה םעו ט״ל םילועש ׳חא ׳ה ןינמכ ׳מ םלכ םילועש ג״יי יעיברבו א״י ישילשבו ׳ט ינשבו

 ךרואל תויציצה הלתיש קדקדל ךירצש א־י י וט:ותריזשב דומעיש ידכ רשק טוח לכ ףוסב תושעל וגהנו י
 ירהש ףטונ היה אל ובחרב היה םאו (ןרקה לע יולש ׳יפ) ןרקה לע תפטונ אהתש ןניעבד תילטה

 ןיריתמ שיו תויציצה הב םיסינכמש תילטה יבקנב דגב םוש תתל ןיאש א־י ח יולת היה עקרכ יפלכ
 5 וגהנ ןכו

 :םיפיעס ׳ג ובו .תיציצב םילסופח םירבד בי

 אל םאו רשכ דחיב םיקוספה םיטוחח לכ תבינע ידכ םהב רייתשנו ףנכה יטוח לכ וקספנ םא א א
 לוספ ולוכ קספנש דחא טוחב ׳יפא ב (ןטנעיו םוגרה ןשסה תא וסכריו ׳יפ) הבינע ידכ ראשנ

 ךכלה

 הלוגה ראב
 .ףסוי תיב ה

 .זיקמו י״נ ו

 תוחרואו וב לכ ז
 .חקורהו םייח

 חוחרואו ׳ינא ח
 ׳בצ יאיבה םייח

 .תועדה

 ח״ל תוחנמ א
 .ש״ארה ׳יסל

 .ט״ל סש ב

 םייחה ףכ
 .סש ל״סס ,םישילש ינש לע רסומה ךיסחי יא .הז רסאש הואנ

 :סש ז״ט ,דבעידב בכעמ וניאש טושפו
 :ףנעה ןס ךוסחי לידג דחא שילשמ סיחש השע
 ׳ט ינשבו חוכירכ ־ז !ישאר ריואב ךורכל סיגהינ םש (ימ
 ןוינמ אוכ זאו ׳מ ינשב סישעל בסכ ס־לשבו .׳וכו
 כ״כי .5*כ קדכ א״מ סינווכב כ״כו ,שובלה ביכו ,דחא •ה ןיכמכ
 !יוכיד בסנו <׳כ חוא ר״א ,א״י חוא תחפ .זדכ קיס ז״ס
 דגנכ אוהש א״י כ״חאו ס״י לש םש דננ אוה הבאשו העבשד
 ׳יס ח״לבו ,ל״כע דחא ׳ה וסח ,דחא ׳טמיגב ג״י ג״חאו הר
 ןושאר ריואב סיה ונלומ םמלש וניבר לכ תיציצבש בסכ ח־ס
 .הירה םשכ ־ס כ״סאו ׳ו כ׳׳חאו ׳ה כ־סאו חיכירכ דרי
 שק״ירהמ םשב ׳ט חוא י״כרב כ״כו ׳סש ר־א ,םש א״ס יאיבהו
 תושעל םינהינ םיקדקדמה לבא ,הליעה בור םיגהונ קד בתכו
 ןיאו ,נ*:ט םינורחאה ב״כר ,ל״צז י״ראה ש״מכ תוכירפ ליט
 חיכירכ ל״ט השעי סליכבד לודג תילטל ןטק חילט ןיב קוליח
 ואיבהו א,״סכ ש״סנ אלדו סזנויכה רטש חויסחס ןישלמ מ*כד
 השטי לודג תילטבד ׳ד סוא ד״וי ־יס םייחה ףכ ׳םב ס״סרס

 :םייש םכינש חלא ו״כ ןטק תילטבו תוכירכ ל״ט
 תיציצה ךירצ סנה ׳ו שירד תיציצה ישורדב תונווכה רעש ל׳ךך
 םנמאו רנו ףנע ישילש •בו גידג דחא שילש והושטנ
 הלחתגו תוכירכ יגמ אילוס לכ תוילוס תוילוח ׳והשעי לידגה
 רושקיו הסירכ ז ךורכיו ףנכל ךומס הירשק ינש רושקי
 םיישק ינש רושקיו תוכירכ ׳ח ךירכיו םירחא םירשק ינש
 םירמא םירשק ינש רושקי היחאו תוכירכ א״י ךורכיו םירחא
 ליט סס ירהו םירחא םירשק ינש רושקיו הסירכ ג״י ךורכיו

 .יולמו יולמו טושפב] ןיהכד היהא סויהוא ל״ט קנמכ הסירכ
 [ףמ הלימכ ןיהסד היסאב אוס סיציצה דיסש יסל יולמס
 ןכו בחכו ׳ט סוא י׳כרנ ואיבהו ,ל״כט דחא ס״יוה רפסמכו
 אלש םלומה גהנמ לבא ,א״ס ש־סכ ם״במרה גהנמ היכ
 םש בחכ ם״בסרס סגו ,׳"ר םשנ י״מנה ש״סכ תוילומ חושמל
 םייח תוחרואב כ״כו סשיט סויליזר ןינמ אלב ךורכל הצר סא
 דיוי יוא ס״עש .מ ׳יא ט״יב .די׳ט ד״ל ףד ןישה ואיבהו ,ל״כמ
 םתוא םישוט סגו י תוכירכ ל״ט םישוע םיקדקדמה םנמא
 תעשב כ*ג ןיסל םיו ,ל״צז י״ראס ש״מכ תוילומ חוילוח
 הזכ אלמד אלמו אלמו טושפב ןיהסד היהא םשב תוכירכה

 הה תלד ואו דוי הה הה הפ רמל ףלא הה דוי הה ףלא היהא
 תיללכבו ,תוערפב והזו ,הכירכ לכב תחא סוא ןיסיו ,דה
 ןייעו .ג״זנכ רכו ס״יוה םשבש ה־י דמכ ׳ורו תוכירכ ׳ז ןיוכי

 :ג״מ חוא ל״שמ דוע
 סי)

 ינש רישקי הלמחב ,ךכ אוה חויליחה תיכירכ "ןך0ך
 טעמ קיחריו םימעפ השלש ךורכיו ףנכל ךימס םירשק
 רושקיו תחא הכירכ ךורכיו ססמ ־קיחרי׳. פיג ךורכיו רוזחיו
 ופרטציש ידכ טעמ קחריו ססירכ־ינש ךורכיו הירחא םירשק ינש
 רוזחיו סחא אילוח םהש'' השלש ויהיו הנושארה הכירכ סע
 רושקיו םימעפ ׳ג ךורכיו טעמ..קיחריו םימעפ השלש ךירביו
 קיחריו פ״נ ךורכי טעמ קיחריו תסירכ ׳ג ךורכי םירשק ׳ב
 רישקי הסירכ ינש ךירביו טממ קיחריו ס״ג ךירכיו טעמ
 םע ףרטצתש ידכ טעמ קיחרי.תחא ךורכי םירשק ׳ב
 ךרדכ הז למ תוילומ ׳ד השעי :"חאו ,השלש ויהיו .םינשה
 ופלשנ ירהו פ״ב רשיק׳. ב״י ייסיו היכירכ רשע םינש םהש
 ז״ר ,סיריא ידי םירשק יכו תוילוס ג״י םסש חיכירכ ל״ט

 :ןושל הבחרה הע ט תוא ליסח ,א־ל היא
 רוכאש רמיל הצרש יס שי ■ '.דכו דחא יה ןינמכ םש (חט
 ייהו היה םשב סה ירהש תיציצה חיכירכ ריתסנ
 א־ח הדוסי איג ׳סב םאייט י״רהמב לבא םשה תא קחומכ
 י״בנהב ת״המב ןרהא די ,שיתל !יאד בתכ היכ ־יס סרא קלח
 תוא ל״כז הב ץס ׳דרי חוא ח״עש ,יט תוא ייכרב ,־ז חוא

 :׳ט תוא ע״יב ׳צ
 ליעל וני־בדב !ייע .רכו רשק טוח לכ ף סב תישסל וגהנ □ש (טמ

 :נ״י חוא
 ךרואל תיליצה הלחיש קדקדל ך-צש א״י .ויט ח^ם (ןונ

 שי .׳ינו ןרקה לע תפטונ אהתש ןניעבד תילטה
 יסל לכה ובמרנ שיו תילטה ךרואל יב הלוח אוהש ףנכ
 ,ד״ל חוא ז״ר .שייעו ׳ז חוא ייכרב .וב סיפטעתמב המ
 תיבטל אלב םיקדקדמ יתיארו ,א״י חוא ת״פש ,א״י חוא ליסח
 :םשתדנש,־״בגהבןרהאד״י,ו״ם •ם ךלמה ןג ,שוחל ןיאו תנשב ןכ
 אדיסק ןיא לבא .רכו ןרקכ לס תפטונ אהתש □ש (אנ
 תויציצה ויהי אלש דאמ רהז ש״כעו .ילסיפל נ״כ
 םעטה בתנ שובלו ,י״ב• ,תיוז ןרק למ ןוסכלאב ןייצה
 ןוסכלאב סשיע ךכ ינפמו ,תויציצ ׳מ ךירצש הארנש ינפמ ריסאד

 ריסאד בתכ ד״כ ,ר״ס א״מו ,ש״יע ןידדצ ׳בל הזב תאצל ידכ
 :ב ־נ חוא ר״א .ןיסכלאב ןכ ןישיטש םיארקה גהנמ אוהש ינפמ
 ׳יכו תילטכ יבקנב דגב םיש •תתל ןיאש א״י םש (בנ
 רתומ ריע לש וליפא :יפלו ,ייהנ ןכו ןיריתס םיו
 נ־ל ח־א ריא ,היכ קדה א״ס ,מ חיא חרט .שובל ,י״ב

 :דרי חיא דרי ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו
 סכב רייתשנו ףנכה יטוח לכ וקספנ סא .׳א ׳י^0 (א
 .רשכ דתיב םיקיספה ןיסומה לכ רבינע ידכ

 הרואכל



 םייח בי תיציצ תוכלה חרוא
 ,דלונה ראב

 חינ ד .רוש ג
 ירנדמ ףסוי

 .א־ירהמ

 וי״ל חוממ ח

 המ יפלו י ׳א טוח קספנ אמש לוספ םישאר ינש וקספנ םא םינשל לופכ דחא לכש ןויכ ךכלח ג
 דצמ םה םישאר ׳דה םלועלש ןינעב םישאר ׳דב ׳יס תתל תיציצה תיישע תעב קדקדל םינחוג ונאש
 םיטוח ינש 'אדוד רשכ דהא דצמ םישאר ינש וקספנ םא רחאה דצמ םישאר ׳דהו רשקה לש דחא
 אלא םירישכמ אל םת וניברלו הבינע ידכמ רתוי אוהש ה ינשה שארה דחא לכמ רייתשנ ירהו םה
 םירישכמ זא םילדוג ב־י ךורא םישארהמ דחא לכש םישאר עברא ונייהד םימילש ןיטוח ׳ב ורייתשנב
 רייתשנש פ׳עאןיטוח ׳ג וקספנ םא לבא הבינע ידכ םהב רייתשנ םא םירחא ןיטוח ינשה וקספגשכ
 תיציצה תיישע תעב קדקד אל םא םישאר השלש וכתחנשכ ךכ ינפמו םילוספ הבינע ידכ םהב
 אצמנו רחא טוחמ אוה שאר לכ אמש ןנישייח רשקה לש דחא דצמש םישאר ׳דה םירכינ ויהיש
 ןנירשכמ םישאר ינש אלא וכתחנ אל םא לבא לוספ אקיפסס ךכליה םלש דחא טוח אלא ןאכ ןיאש
 ןיגהונו הגה :םת וניבר תרבסל שוחל בוט רשפאד אכיה והימ הנושאר ארבסכ הכלהו הבינע ידכב

 ת• רכ

 םייחה ףכ
 חבינטצ יו םישאר ׳סה לכ וקספנ סאד הארנ הרואכל
 ׳מ הבינע ידנ ןניעב אלו ידדהב םיקוספה !•סוס עברא
 םהנ םיש ןיסומ ׳ד קר ןניעב אלד ןויכ ידדהא ןיעוס
 ןימימ דנ ינסד ג־עא ל*י והימ ,עדמ ראובמכ הנינע ידנ
 הנמש לע אוה הבינמה רועיש סימ הבינע ידכ םהב שיד
 ריעישד ׳5 ס וא גיס לינזה ביכו ,םיועי שיבל ,ידדהב ןימוס
 רסוי אוהש דחיב ןיפומ הנמש לכ בנעל ידכ אוה 'הבינע
 ךירצ וחא סוח קספנשכ וליפאו ,עיסנ ׳או •א לכ גנעלמ
 ,ליכמ דחיב !יסוח •מ לכ בנעל לכויש ידכנ ןכ רעשל
 ׳א סימ בנעל ךירצש ינדרמה םשב בסכ ביקס אימהו
 רועיש אוהת ע״סב ןיקספנה ןיטומהמ 'א לכ לס קספנה

 םי קלו בסנו ,דחי םיקיספה ןיסיחה לכ בנטלמ ךורא
 י׳בגכב ןרהא די העד הארנ ןכו ,׳א חוא זיר כ״נו .ריסחהל
 יקספנ אל סא וליפאו ז״ר סש בחכו ,׳ב חוא איאנ גימרפהו
 םינ ןיכוראכ ןיסומ ׳דמ קספנה םימנ ליצ ןיסומ ׳ז אלא

 ,ליכמ רשכ םזה רועישכ וג םי םאו .טומ לט הנינע ידנ
 ׳ך חוא א״י ללכ איההו ,[ א תוא ל״סמו ׳1 ׳יס ד״יב ןייעו]
 ארסנה ןמד גיפאו ןילדוג העברא ידכ רבינט רוטישד בהכ
 סיכ רוטיש י־רל ירהש ןילדוג דס חוחפ אוהד עמשמ ׳סופו
 ןיאיקב ונחנא ןיאש יסל גיד אלא וניא לידגה לכו לידגה ןס
 ביכו ,לרע י־׳סרל וליפא *ןנעה ןמ ןילדיג דנ ידד לינ סמנ
 הנינפ ידנ !יאד הארנ דיפל לבא ,מ תוא ׳ט ׳יס מ*ם רוציק
 איס ס־בסרה גחכ ירהש םישילש ינשו תועבצא ינשמ רחוי

 ןיטיחהךרוא׳ד •יעס א״י ׳יס ליעל ןרס ואיבהו ־ו הכלה תיציצ תוכלהמ
 רבד לש וללכ ליזי בתכ ׳ט הכלהבו תועבצא טבראמ תוחפ ןיא ׳סס
 !ויכ כ*או ל״כט םישילש ינב ףנעכי שילב ך.רנכ תויהל ןיוכחי
 לידג םילש ונממ השיעשנ תועבצא עברא ןיטימה ךרוא ל:ם
 ןרמ איבהד גדנאו .םישילש ינשו תועבצא ינש ךנפה ראשכ
 ןיינעל אקוד אוהז !ילדונ ביי ןיטומכ תויהל ךירצש איי םש
 וקלחיש ארבס ןיאד הבינע רועיש !ינעל אל לבא ןיטומה ךרוא
 הבינמ ריעישב !יאיקב ןיאב ןדידל ךא כ־או ,טישס אוהו הזב
 םשנ בתכש ׳נ תוא םלוע יחתפ ןייעו ,הזמ רתיי רטשלצ־׳א
 חוא ריסאמו ייב ןייעו .ןילדיג ׳במ רתוי ־ימס*ל ;יאד ה*נ

 :׳אחוא ט״ישינו ׳א
 דחא סומב וליפא הבינמ ידכ ראשנ אל םאו □ןע (ב
 דמא טומ קספנש ןינ ׳יס .ליספ ולוכ קספנש
 וקספנש ןיב .ןיטומ ׳נ א׳כ וראשנ אלד ךנכנ וריבח םיקמנ
 !ייעו ,ייב .רבינט ידכ םכס דחאנ ראשנ אלו סומכ ישאר ׳ב

 :זי׳ל חוא מ ׳,ס ליעל ונירבדבו ׳א תואר׳בחמ

 םהמ רחאב ראשנ אלו טוחכ ישאר ׳ב יקססנ □אל (ג
 שי ןישארה ינב רויש ךרצנשכ לבא ,הבינע ידכ

 אלש לכד רסיסל אכיאד בתכו הזב קפתסנ ייבה .הבינע ידכ
 ןאסכד ללכ בושמ אלו רכניס אל ׳א םיקמנ הבינע ידכ ראשנ
 כ״כו ,ביקס ריא ,לוספ אוהש שיבלה כ״כו .ימד היתילד
 כ*כי ,קפסמ לוספ אוהש ׳ג קדה א״סה ירבד לע גימרפה
 נ*מ ליכזה ביכו ׳זיא םשנ ׳ה תוא סיחז יליתש ,׳ב תוא זיר
 אוה ׳א טוח אל אמש םיש שי ׳יפאד םש ריאה בסני ,׳צ ,וא
 עמשמו םש ג״מרסה בתכו ,םיומי ליסס כ״ג ןיסדטצס אמשו
 םפסכו ׳איה ןיכה יסנ ע״סב טוח לכ הבינע ידכ רייתשנב ימנ
 ביכו ,ןיייצס תיציצש ינפס נימרסה םש בתכ כ׳כ ורימחהש
 תיב תבושתכ אלדי סיס ןאכ ןנ־רמא אלד סש סיתז יליתשכ
 וירבד ןיאד בקעי תיב רשה לע םב ריאה כ*כו ,בקעי

 :ןימרכוס
 רשכד הבינע ידכ םסנ ראשנו תיציצה יסוח וקספנ םא (י
 ןמקל ןייע ׳רמא תילטב ונתיל רוסא מ־מ ,דבעדב
 ב״י היהיש דע טוח וב רושקל הצרי םאו ,׳ה חוא ויט ייש

 :׳ו תוא ךיס ןמקל ןייע ,יאשר ןילדוג
 םייק ינשה תצקמו הריזש יצח טיחה תצקמ קספנ □א (ה
 שש ןייע רשכתס שא ר זשהמ הנינע ידנ ראשנ אלו

 :ב־י חיאאיי׳יס ליפל ינרבדנ ןייעו הזנ קסתשנס !ישמב
 ,ימילשהל סוח וב רושקל ינכס אל טוחה לספנ םא (ו
 ןכו ,ימע שיכסמד הארנ ר׳אכו ,זיסה קיסמ יכה
 ר״במס .חנה םש לט טיהאב שדרכ אלדו הפיצקו רומה םילסכ
 .שימ ל״זו ינ תוא חיפש בינו ,'צ חוא גיח ליכז ,׳ב חוא
 ,ורשקו רזח סא רשנ ׳יפו רושק היה סאד זיעה סבב טיהאבה
 הזב ןתנו אשנש ייסעאש חנה תעדב הפי ןויכ אל חינחמב
 קר לוספ יריל אגש םיקמנ רישכמ וניא וירבד תנקסמב מ*ס
 םא סינו ,הרישקה ינהס אוה רשכ ןיידעש עדנ ראשנ םא
 טוח שאר לידו ,ליכע זישסה כ־כו כ*חא ינשכ דצמ םג קספנ
 שארל ינכמ ורשקו הבינע ידכ יב ראשנ אלו קספנש הזכ
 זישסב ןייעי .ךכ רחא קספנ סא סידכ וב היהש ינשה

 השעו ורשקי טוח קספנ סא תיציצה השעב םדוק לבא : 'ג חיא
 םש ר׳בממ .קיומ .ריאו םש חנ ,רשכ תיציצ ונממ
 טיהגהב ןרהא די ,יא קיס ודנ ׳יס אימכ ביכו .םש ליכז
 ¬ז חוא סיתז יליתש ׳ז חוא דבוע תיב רודיס ,םש איח

 .* ׳ג חוא ודנ ׳יס זיר
 תיציצה תיישע תעב קדקדל םיגהונ ונחנאש הפ יפלו □ש (ז

 חחל



 וכ םייח בי תיציצ תוכלה חרוא
 הלוגה דאכ םישאר ׳ג וקשפנו ׳א דצבש םישאר ׳דה ןירכינ ויהיש קדקד סא ןכש לכו הגה :(ו״יג ׳יס הדוגא) ת״רכ

 '^םוסוםש תיב) •סה ]יטיח ׳ג אמש לוספ ימנ ןידדצ ׳בב וקספנ סאו ןיטוח ׳ג וקספנ יאדו זאד לוספד ׳א דצב
 .ספ !ייזי־מ י ולאו םבנעל לוכי וניא םיבע םיטוחהש ךותמו הבינע ידכ ךירצד אכיה י ב :(ביבס ןב סשב ףסוי

 .ט״ל ףד ספ ז הבינןן ידכ י ג :(ומצע ירבד) םינוניב ןיטוזוב ןירמשמו הגה :רשכ הבינע ידכ םהב היה םיקד ויה

 גהנמו רשכ לידגה ןמ אלא הבינע ידכ ראשנ אלו ףנעה לכ ךתחנ וליפא י׳רלו ףנעה ןמ י׳שרל
 :י־ר לע ךומסל שי רשפא אלד אכיהו י״שרכ םלועה

 יניד

 םייחה ףכ
 סיקס א״מ ןייע ,׳יכו םישאר ׳דב ׳יס סתל
 ןיינעב ךיראהש ׳ב חוא ריבדכ סספ ןייעו [יס חוא דינכ]

 דנבס בקנב ןיסוחה ןיבחוסש ףכהש סז ׳יסב םינכונש סס
 ןהסע ךיראה טיסה ןיאש דחאה דצמש !ישאר ׳דה ;יספות
 םירשקהו תוכירכה ןישומש תעבש ידכ דמיג םתוא ןיגנימי
 !ירמינבכו רחאה דצה םע הז דצבש קסומה וברעתי אלש
 ףידע יפש סימו ל״זו םייסו ,הבינמה ןיריחס תיציצה תיישע
 רופרע לכמ סישפנ יקיפאל לד א״מה בתכש ׳יסכ תושעל
 רחאל אוהו ,ןפואה הזב ׳יסה תושמל וניגהנמ ונחנאו ,ליכמ

 ,דה רשיק ז״געז םתוא רשקו בקנב ןושאר ־דכ סינכהש
 ךוראה טוח סמ ןישאר יגהו ,ודבל דחא לכ ןיטוחה לש ןישאר
 ןירושקה ןישאר ־דה ספות רשיקש חט לכבו הרישק אלב וראפי
 ׳דס סלועל ויהי הזגו רשוקו דגל ןירושק !יאש דכו דבל
 אלו רחאה דצמ םישאר ׳דסו רשקה לש דחא דצמ ןישאר

 :׳ט תוא ןמקל ןייעו ,וברעתי
 וקספנ םא ,רכו קדקדל םיגהונ ונחנאש המ יפלו □ש (ח
 וקספנ םא ה״ה .רשכ דחא דצמ םישאר ינש
 םיינשה םישארה לכ ורייתשנש יפל רשכ ׳א דצמש םישאר ־ד
 םישארהמ רייתשנ אל וליפאו הבינע ידכמ רתוי םהב שיש
 דחיב ןימימ הנומש תבינע ידכ אוהש הבינמ ידכ קר םיינשה
 ג״חו א־ח ל״כז ■׳א תוא י״כרב ,ב״ע א־ם ףד קידצ ירפ ,רשכ

 :א׳י תוא ןמקל ןייעו ׳ג תוא ע״יב ׳יס ׳צ חוא
 סא לבא .רשכ רמא דצמ םישאר ינש וקספנ סא □ש (ט
 דחא טוח אמש ןניפייחד הליספ םידדצ ׳במ םה

 .ג״חב םש ל״כז ,׳נ תוא ז״ר ,ה״קס א־מ ׳א •יעס שובל ,םה
 וסימו ׳גיי חוא ׳ע ׳יס ע*ש ריציק דוי חוא ז״תש ׳.םש א־מ
 תויהל תיציצה תיישע תענ ׳יס תושעל הזל הנקת כ״ג שי
 ןישומש םירשקה ידי לע ׳א טיממ םסש םישאר ינשה רכינ
 ינשב השעי ׳א טוח לשמ ךרד ,םש א״מ ,טומ לכ ףיסב
 וישאר ינשב השעי ינשה טוחבו ׳א רשק שאר לכב וישאר
 לכב וישאר ינשב השעי ׳גכ טוחבו םירשק ׳ב שאר לכב
 ־ד שאר לכב וישאר ינשב השעי ׳ד טוחבו םירשק ׳ג שאר

 :רחא ןפוא השעש א*א ןייעו •ש״החמ ,םירשק
 !יטומ ינש ורייחשנב אלא ןירישכמ אל ח״רלו םש (י
 חמשנש י״פעא ,;ילדוג ב״י ךורא •וכו םימילש

 : יד םשב י״ב ,הכראב ףיסוה היישע
 רשפאד אכיה והימ ,הנושאר ארבסכ הכלהו םש (*יי
 נהכ׳ א״חהו .כ״ע םח ונינר תרבסל םומל בוט
 םהש םימלש ;יטומ ינש וראשנ אל םאד ׳ך חוא א״י ללכב
 ןיא א*כ ושבולל ןיא ןילדוג ב״י ךרוא ׳א לכש םישאר ׳ד
 הלפתמ הז ידי למ לטבתיש זא םירחא תיציצ וינפל םינמוזמ
 ושבילל רוסא ה־אלב לבא ךרבי אל היפאו וב אצויכו

 :ש־יעי ךרבל אטישפז
 .סח וניגר תרבסל שוחל בוט רשפאד אכיה והימ םש 1בי
 אכיה תיציצה ףילחהלו שומל דחוי ביטהו
 יאדוד ׳חסמ דחא שאר אלא קספנ אל וליפא רשפאד
 עיגמ ןשארו ןיאלימ ןיח והב תיא !יטוח ב״לכ !ינמד

 : ׳א חוא ליסמ.כמימשה
 תיציצה ןקתי אל וחילסבש תיציצב לוסיפ אצמ □א [גי
 ריא ,טקתסו וטשופ אלא וילע תילטכ דימב
 טיי ׳יס ל׳צו אוה ס״ט ד־וי ׳יס אימב ס״כו ש״מי) .ז״קס
 תוא דיהתפ ׳ב חוא■ ליסח .ו״ל תוא א׳י ללכ א־ח [א״קס

 ♦ ׳א חוא טיי ׳יס ד־התפ שימ !ייעו .׳ג
 ויה ולאו ׳וכי הבינמ ידכ ךירצד אכיה ׳ב ׳יעס (יי
 ההגה .רשכ הבינע ידכ ססב היה םיקד
 ר״סאמ יי־עו .ויקס א״מ ןייע .כ*מ םינוניג ןיסומב ןירעשמו
 םינטק רתויב רעשל ינל ידד עמשמ י״נמד בתכש ׳ג חוא
 ט*כ ףד ץשה לבא ,ם״יעי ע״שכ !ישל תועמשמ ןכו אצמנש
 ליכזה בתכ ןכו .םייעי םיניניב ןיטיחב רעשל שיד בתכ ג״מ

 :׳כ תוא ז״ר כ״כו ׳צ חוא גיח
 .והונאו ילא הז סובמ סיניניב !יפוחה תושעל בוט (וט
 םליע יחהש ,ביי תוא סיתז יליתש .םש א־מ

 :דיוי חוא
 ׳וכי י־רלי ףנעה ןמ י׳־שרנ הבינע ידכ ׳ג ׳יעס (זט
 שי רשפא אלד אכיהו ׳וכו רשכ לידגה ןמ
 םהילע ךרבי אל מ׳מו ז׳קס א״ס בתכ .ריע יי׳ר לע ךומסל
 ללכ א״ח .ז״קס ר*א כ־כי ,ה־רל תבשב וב תאצל רוסא סגו
 ה״הל ץשה םש בחכי] .סש ץפ ׳י תוא זיר ־כ תוא איי
 ג־עאו ו־ס תוא םיתז יליתש [א״א ןיימו ר׳סא חילמרכל
 *יכרבב כ*כו ךרבל ןרמ תמרד בתכ י׳בגהב ןרהא די ברסד
 דגנ ׳יפאו ןרמ דגנכ ׳יפא ל״בסד ןניטקנ מ״מ ,׳ד ׳וא ר״מאמו ׳ב ׳וא
 ירבד ברה ביכו .ג״חו ׳ס תוא א״ח ב״סב ל״כזה שימ כ בורכ
 >בם סושמ ךרבל אלש וחטדד ונקז רמ םשב ייבגהב םחנמ
 :׳ד רא טייב ׳יסכ אלדו יס ׳וא ׳ז ׳יס ליעל ונירבדב ןיימו
 ריתי ,םידחא ןימומ ול ץאו לידגה טוח ול קספנש ימ 0'
 רשק חיניו םינוילעה םירשק השלב םע תוילוח ,ג
 םירחא אצמיש רע לירגו ליתפ אהיש ידכ וחילומ םמ ןותחתה
 3*ח ס״קלה .תורשכב השענש ןייכ הימיח םושמ הזנ ןיאו
 ז״ר /ה תוא ע״יב "יס ׳ט״הגהג ןרהא די ואיבהו חייק ׳יס
 ךירצל בתכ ׳ג חוא איי ׳יס ז־שמג גימרפה םנמא .׳ו היא
 ,ףנע תצקו לידג תצק השטי ךכ רמאו לילגה לכ ריתהל
 ימחפ גחכ ןכו ,ש״יעי יושטה ןמ אלו השעת ל״וכ כ*לאד
 .ג״י תוא ,נ־י ׳יס ןמקל ןייעי •ס׳ג םשב א״י תוא םלומ
 ע״חסכ ב״כז ;גפס שיד ג״מרסס םש בתכ הכרב ןינעלו



 םייח גי תיציצ תוכלה חרוא
 הלוגה ראב
 .א״נ תוחנמ א

 .ת*נ םש ב

 ש׳אלה תנושת ג
 ינדרמהו ׳3 ללכ
 הנשד כ׳כ קרפכ
 ר " תוחנמ ד
 ד״גארה תטרל

 א״נעירהי

 :םיפיעס ׳ג דבו .תבשב תיציצ יניד גי

 התכלהכ תצייוצמ הניא העבראה לכ הב ןיאש ןמז לכש הז תא הז ןיבכעמ תויציצ עברא א א
 איה םא ג ב :(ח״ל ףיעס ח״ש ׳יס ןמקל ןייעו) תאטח בייה תבשב םיברה תושרל הב אצויהו נ
 ןיאש הזה ןמזב וליפא לור; תילט ;יב ןטק תילט ןיב םיברה תושרל הב תאצל רתומ התכלהכ תצייוצמ
 ןגימקומו) (ב״ע ס״ק ףד סיבה ׳פ י״רו ן״ר ירבד) (ויפיחכ לע ול חנומ אהי אלש קר) :תלכת ונל
 ׳ב ללכ ש״ארה תבושה ירבד) (וב אציש םדוק וקדבנ ךירצ ןיאו ותכלהכ ץייוצמ אוהש ׳יתקזסא תילטל
 תבשב ול עדונ םא י ג :(תבש תוכלהמ ט״י קרפ ס״במרה םשב וב לכבו ו״טר ןמיס ן״במרה תבושתו

 אוהשכ

 םייחה ףכ
 ר״מאמו ג״סרפס תרגס יפל איהזו .סס חרמ וניכו היב םכב
 ריעיש סירמיא שי יד ׳־עס א־י ׳יס ל״ז ןרמ ש״ס ל*סד
 רימאמי ■ס ־וא סש א־א ןייע אבוכ־על איה סילרינ נ״י היציצס
 סינישארכ ירבד לכ איבהש סייס בצ שימ יפל לנא ׳ה ־וא
 איבהש ולא םירסוא שיד רריבו גימרפהו רימאמו םינורחאכו
 ׳ליבס ןאכ ןיאד כ־ג ךרבל שי הליחתכל אלא ינילס אל ליז ןרמ
 ׳ד ראשנ אל סאו .קיודי ז־מ סוא איי ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו

 : ךרבל ןיאש אסישפ ףנע לידנ לככ ןיב ןילדוג
 קספנ כימאי ־א רשקו סחא איצומב היציצ השע □א (חי
 םאו ףנעה ןמ הבינע ירכ םיו ;יעוחכס דחא
 ומכ חיציצה חיניש ביס עי׳כ היהי אל תוכירכה ראש םילשי

 : חיהא םשמ סש עיספ .תובכעמ ןניא סוכירכד ןכש
 אצויהו ׳וכו הז סא הז ןינכעס תויציצ עברא .־א ׳יע0<א
 ןיאו יובמ יוהד .תאפמ בייח סגשג ר־הרל הב
 םילשהל ותעדש היבגל םה יבישמר דגב יבנל ליפבד ימיל

 נ ם״במרהו ישוסה םשנ ייב כ*כ .םכילע
 ע*כ סכנ רייתשנ אצו הו-ציצ ׳דה לכ יקססנ םא ז״פלו
 יבגל םה םילסב ׳סהיחמח םירמא השעי יארוד
 חוא הייעה דיכו .איקס ז״ס .חבשנ םהב תאצל רתומו דגב
 םא ליזי בתכש חיל ־ימס איש ׳יס שיבלה ירבדמ םנמא ׳־ב
 םאד עמשמ ליכמ ׳וכו סב תאצל רחוס ללכ היציצ הב ןיא
 .הב תאצל רוסא הנינפ ידכ םכב ןיאש ייפא הצק סב שי
 זיסהל ׳יסאד הארנו לדו ריאה םש בתכו .א״קס ריאה כ*כו
 סוצס לוסיב םישמ מ*מ לבא .רסומ חנש רוסיא םושמ ינייה
 תוירבה דובכ םושמ רחומד אנויגכ אל הא ,רוסא תיציצ
 יליתש .יא תוא זיר כ־רו ל״כע םש שובלב סיכו ןמקלדכ

 ׳א חוא חשמו "א סוא ריסאמ שימ ןייעו ־נ ׳יא םיתיז
 בימרה רואיב םשב בתכש ׳א יוא םליע יחתפב ןייע דיעי
 אל זקססל. ריסעד ןויכ הומת אוהב יזנס חפה ירבד לע
 שינלכ ירבדכ רימחהל םי כ־עו ליכמ דנב בגא ילפנר ךייש

 : ריאהו
 הב תאצל רחוס התכלהכ תציייצס הסיה םא .־ב ׳יעס <ב
 רוסאש הבושחב בסכ ליז ס״ירה רכו ריכרל
 היציצ ןמז ואל הלילד ןייכ תגש לילב תציייצמכ חילפנ תאצל
 ג׳הנכה ואיבה ,ייכ ׳סב ןואיצ ריסימ ןב דוד רירה .איה
 ואיבה ןילוח ׳ס ייכ ויקססב יאה היעשי יניבר כ*כו ירגהב
 תאצל רתומד בסכ חיי ׳יס י׳גה םנמא .יב היא ייכרבכ
 יושמ סניא תויציצד סוסמ איה היציצ ןמז ואלד הלילב יפא
 ז־בדרכ םשב גיכנכס סש כ״כי ,ויפישכסו דנבה יונמ אלא
 תיציצ ןמז ואל הלילד גיעאד ןיריחסה ןס אוהד דימר •יס איח
 התכלהכ תציייצמ איהש ןויכ לארשי לכל אוס שובלמ מ״מ אוה
 ס״עאו לדו בסנו ׳ד סוא גיסנכשג כ*נ ואיבהו ל׳כמ

 םויב ןיב םייבמרה שימ טימשה רצקה יפסב רבחמה יניברש
 רתומ בהכ םהס אלא רוסא הלילד רביסש ינפמ אל םלינב ןיב
 יתמכסה ןכו .הלילב ןיב םויב ןיב ייחיפמשמב שיו יב תאצל
 אימ ,ד תואו ג סוא ת״יע כ־כו ליכט רבד אמט ןכי יסב
 סוא ׳ב ׳יס סירה ירקיע ׳ב תוא זיר ־ב חוא סירמ ,א״קס
 דוע ונבתכש ׳א תוא ח״י ׳יס ןייעי ׳ג תוא ש־תד יליתש ׳ע
 קר והב אכיל חיציצד אבויחד םינימ ןתואב ׳יפאו הזג

 : נ ייא םש היופ .ד׳הרל סכב חאצנ רהוס ןנברדמ
 ריבכל ישמ שיבלמ יל שיש יס דכו ריהרל תאצל רתימ □ש (ג
 דגנ לע סא יכ וילע ךרבמ וניאו תוסנכ ׳ד לב תבכ
 בישחד הזה ןמזב סירל תאצל רתומ ׳ט •יס ח״בה םימכ רמצ
 ח־א חיושב בקעי תובש ברה ,םימעפ המכמ חבשב סילסרככ
 י״כרבהי ׳ב תוא ס״הגהנ גיסמכ ןרהא די ואיבה יכ ־ס

 :׳ז תוא ןמקל ;ייעו ׳ב רא דוי ׳יסב א־א ׳ד חוא
 ׳כ חוא י״ננהב גיהנכש נ״כו 'יכו ןטק הילס ןיב םש (י

 :רבד אמע ןכו ׳יג תוא ייכרב
 יוה אל זאד .ויפתכ לע יל חנומ אהי אלש קי ׳הגה סי
 כ*כו חשמ !ייעו ביקס ז*ט .יואשמ אלא שיבלמ ךרד
 בתכו ׳ב יוא ליסח •ב חוא ריא יה'חוא ת״יע
 לפוקמ הילפה םיחינמש הזב םילשכנ םיברו לדו ליסחה םש
 ׳כ סרוס רוסיא לע םירבועו סהירוזא לע וא םהיפתכ ג״ע
 תעד םעל דמלל ךירצו הגנשב סעה לכל יכ רעב רפכי ביטה
 חסיפענ יב ףטעתי וא םיברה תושר ךרד יתילפ ךילוהל ךירצש יסש
 ליאש וסכ האריב ןפואב הכרבכ תעשב סישיע ונאש םילאעמשי
 דגבכ ןמיו ותמוקל ובחר וסיג לע טשפומ ויפסכ לע ונחיני וא ונלש

 םרשי ךרד והז הצוחה הארי אלש ;םיאב וילע םייניב ארקנה ןוילעה
 ושאר םילטב ומצפ הסכי חילטב אצויהר סכ ריאו סב תייפ
 ןכ תושפל ביט רתויד סיועה בתכו ותשיבל ךרדכ וסיגיכיכי ,ליכע
 הנרה אהד הריגמ ןיעכ וב ןירגיחו תילטה חא ןילסיקש ילאמ
 ליכפ איש ׳יס ןייע ׳ז גימ וז חוריגח יתש םייסיא םיקס־ס
 וסונ בורבד וימ קיס איש ׳יס ז׳טכ םשב םש ר״א בתכו
 חילשב האצמה םשאו ,שייטי אמילנ תמה ואשינשכ ינס

 :סב ריא .תבייח סציייצמ
 ץייוצס אוהש סיסקזחא תילטל !גיסקומו .ההגהב 2ש (י
 ציפל ונירבדב ןייענ היקס איס ןייע ׳וכו ותכלהכ
 קודבל ריפחמהד ייב םשב בסכ סימו דיל חוא ׳ח ׳יס

 :יג סוא ריא ,ביעת
 ףנו דובכ לודגד ׳יכו חבשב יל עדינ םא ,ינ ׳יעס (י
 החורס דכו דיגנ לודנד ליזו ויקש איסה בסכ
 סיר ונל ׳ןיא הזה ןמזבו .ןנברד יסנ סילמרכו ןנברד רוסיא
 הימש ׳יס לד ןרסל ןייע םנמא ליכע חייס גיש ׳יס םימכ

 גיהנכשה םש בתכו איי סשנ וז הרבס איבהש ׳ז ־יעס
 ירגהב



 חרוא זכ םייח גי תיציצ תוכלה
 :תוירבה דובכ לודגד ותיבל עיגיש דע וילעמ ונרימי אל לוספ וילעש תילטהש תילמרכב אוהשכ
 שייבתמו תויציצה ןמ דחא קספנ סא ה״הו טושפל ךירצ ןיא וידגב תחתש ןטק תילט וליפאו הגה

 בשיל

 םייחה ףכ

 ורפסב לד רבחמה וניבר סכלה ןינעלו לדו ־ג ׳וא י״בגסב
 הרבסהד ונידיב רוסמה ללכה יפלו חורכסכ ׳ב איבה רצקה
 ןיאש י״פמאד לד ס״במרהכ ל״סד ל״נ סהסב הבחס הירקפכ
 בסכ ב״צ ׳יסב ןימינב תאשמ םנ ה־ד יוה הב ןיעקוב אובר ׳ס
 וכמס אל םיליקמה ׳יפאו םירימחמה דגנכ ושאר לקי ימד
 סעדד ,ב סוא י״כרבה הכ בינו ל״נט הכסמ סושטל
 הרבסהו סססב ס״במרה תרבס בסכ ירהש ס״במרהכ הארנ ןרמ
 וחננדד ונחיב תרוסמו א״י ןושלב הבתכ חרחאכ
 ו׳יקס סש א״מה ש־מו "ש*ועי סחסב איבמש הרבסכ קוספל
 ןרהא די ברה ןכו ,חייס ג״ש ׳יסב לקהל קספ ע״שהד
 סיל אחשה בסכ חייס ג*ש ׳יסבד׳ ע״צל בסכ י־בגהב סש
 גישה ח״י חוא ג״ש 'יס תבש תפסות ברה ש־יעי יוכו ה״ר ןל
 זיהזנ סנד לד ןרמ חטדד בחכי ,ל׳נה א*מה ירבד לט
 א*י ירבד סס ג״ש ■יס ע״שב ןרמ סש ש״מו ה״ר אכיא
 ורפסב ואיבהו ז״נה תואב י״כרבס כ*כו .ד״כט לדכ אל הילו
 הירעה ש״מו ׳ג ,וא ׳יסה הזבו ׳ה חוא הדנש ׳יסב סש ד׳בחמ
 אלו םתס איה ג׳־ש ־יסב לד ןרמ םימד ׳ב חוא הימש ׳יסב סש
 וא סלא יונד בתכש ׳י ׳יעס ס״כש ־יסמ ןכ חיכוהו ייכרבהכ
 י״בב ראובמו /ל תחל רתומ םולש יכרד סושמ וא היצמ ךריצל
 ה״כש ׳יסבד סזד ד״עלנ שייעי ירשד איה ה״ר ןל תילד ןוידלד
 י״סעאו איי תרבס יפל לד ןרס הבתכ ימנ כ*ג ׳ב ׳יעס
 סהיסש םיקמ לכד .לד ׳ופה ש׳מ דימ אוהו "םתסב הבתכש
 םירסואה תרבסל ששוח םירסוא שי בתוכ כ־חאו ריתהל לד ןרס
 חוא ףוס ה״נ ׳יס ד״וי ר״בחמב א־דיח וניבר םימכ הליחתכל
 רוסיא תגהנה קספב ך״שה דדיצ ןכו .סימעדו ג״סנכה תערל ׳ד
 םש ריבסמה ואיבהו ,ליז ןרס תעדב ביסר ׳יס ףוסבש רתיהו
 ח־וא גיושה ירבדמ סיכו ,ט*כ חוא טיש ׳יס קדצ יחבז ׳סנו
 מ־׳כו ׳ן חוא ב־־ל ׳יס בקעי ליק ק״הסנ וירבד יתאבהו דיל היא ביל ׳יס
 ה״לר חוא דנה ׳םב דינהו חיי תוא ב״ל׳יסח״וא לט ש״סנה ירבדמ
 דועו ׳ש״יעי ׳ך ׳יעס ט״ס ׳יס ד״ויב ומצע לד ןרמ בתכ ןכו ,שרפי
 תוא ט״ס ־יס קדצ יחבזב כ״ג ןייעו ,ד״וי ׳יעס ייפר ׳יס ר״ייב ןייע
 ןירישכמ שיו בתוכ כ״חאו רוסאל ןרמ םת־סש םיקמ לכב ןכו סיר
 ■יפא ריסחהל ןוכנה אלא מ״פהב רתיהה לע ךומסל ונייה
 ¬מ ׳יס דרי ר״בחמב אידיחה שיסכ ןניטקנ יכהו מ*םהב
 חינ ׳וא ח״צ .׳ס קדצ יחבז ׳סב ג׳הבר קספ ןכו ׳ב חוא
 וחערד ׳יפה ובתכש ל״ז ןרמ בתוכש א״יו איי יבג וניצמו ןכו
 גיי תוא ע״שה יללכב לד יכאלמ דיס שימכ ׳ב ׳סכ 'ק ספל

 ו״ט חוא טישה יללכב גיושה ביכו ,שיועי ביט ג״צק ףד
 ייכרבו א*ס ־יס דיבו .׳א חוא ב״ירח ׳יס חיאב תאו ׳ך תואי
 ׳יסו ׳ב תוא מ״ק ׳יסו ׳ו ׳יא חינ ׳יס חיא
 ר״בחמבו ׳ס ׳וא ט״כר "ס דיויו ׳א חוא זיפרת
 ריבסמ ןייעו ׳ב חוא ח״נ ׳יס דיהחפו ׳ב תוא ריפ ׳יס ד״וי
 בהכו םדעי ׳יפ סמכ סשמ הז בחכש ׳א חוא ביי ׳יס דיוי
 אעראד אחוכלמ סילוכב אשררמ לכב ךירומ יכהו לדו כ״חא
 ןייעי) .ם״יעו ל*כט היאיקרוט חולילנו הלודגה םירצמו לארשיד
 ב׳שיטיכ הזב ש״מ ביי ׳יס ׳ושחב מ*דנה הרזע ירטש ברהל

 ׳וקב מ־דנה סיימ ךרא ׳סב ןוהחס סייח ברסלו
 :(םדעי א״כו ׳כ ללכ םיללכה

 יסכ עירכמ סיסעפש לד ;רמ ירבדמ ריע היאר איבהל שי1
 ויס ׳יסבו ו־ט ףיעסו דיוי ףיעס איי ־יש חיאב ׳ב
 עירכה י״בגו אייו איי איבהש ׳ג ףיעס מ*ק ׳יסבו ׳ד ףיעס
 ׳יטס ו״ער ׳יס ד״ויב ןכו ׳ד תוא סש ז״טה ואיבהו ׳ב ׳סכ
 וחטדש עסשמ ׳ב ׳ס לצא וגהנ ןכו חינהו א״יו א״י בתכ ׳ו
 ףיעס ג״ל ׳יס חיאב ל״ז ןרמצ רוע כ״נ וניצסו ׳ב יסכ לד
 תעשבו בתכ כ״חאו םירסוא שיו ןיריחמ שי בתכש ׳ס
 ׳יס דריב ןכו ןיריהמס ירבד לע ךומסל שי קחרה
 שיו ריחמש יס שיו רסואש יס םי לדו בתכ ׳ה ףיעס ב*פ
 ׳יסל ונירבדב ןמקל דוע ןייעו ל׳כע רסואה ירבדל :וחנ
 ארבס לד ןרמ איבמשכד לדנה לכמ עסשמ ,ז״כ חוא ס״נ
 א׳־י איבמשכו סתסכ קוספל ותעדד ןיקלוח שי כיחאו םחסב
 ארבס וא ןיקלוחה תעד אוהשכו <׳נ ׳סכ קוספל ותעד א״יו
 םהילע ךמוס לקהל אוהשכו הליחתכל םסל ששוח ריסחהל ׳א
 םירימחמה תמד איבהש ה״ר יבג ימנ אכה ע׳או ,קחדה חמשב
 קחדה תעשב לקהל ותעד איי סשב םיקלוחה כ־חאו םתסב
 קחדה חטשנ ןיריחמ אצמשכ ׳ב ׳יעס הינש 'יסב ךכיפלו

 : ק־ודו ,ןחוסכ קספ
 לודגו ׳סו חילמרכב איהשכ חבשב ול עדונ םא □(ע (ח
 ינפס החדנ ןיא ה״רב אוה םא לבא .תוירבה רובכ

 החדנ ןיאו ול דיגהל בייח .ימנ םיאלכב היהו .תוירבה דיבכ
 ואיבהו שיועי ח־נ ׳יס הירא תגאש .היירבה דיבכ ינפמ
 םנמא ,חיסא םשב ׳ה חוא סלוע ימחפ כ״כו ׳ב חוא ח״טש
 ורינחו ול עדונ אל םא לבא ל״זי בתכ ׳נ חוא הירעה
 ש״ארה םימכ גגישמ ושירפהלו ועידוהל צ־א ה־׳רב ׳יפא יהאור
 יבג היפר ׳יס .דיהתו ב־ח טייג יירו גיש ׳יס דיויב רוטהו
 עדונ סא לבא .ל״ז רזטלא חוקפ ואיבהו ל״כע ש״ע םיאלכ
 ןינ יטשופל ךירצ הרותה ןס לוכפ וילעש תילטהש ה ׳רב ול
 קושב םורע רמוע ראשי ׳יפאו לודג תילט ןיב ןטק תילט
 ןיא רמאנש הרוחבש חיל חא החוד תוירבה דיבכ ןיאש

 :׳ד חוא זיר ׳ה דגנ ׳וכו המכח
 ,טושפל צ׳א יידגב תחתש !טק תילט ׳יפאו .הגה (ט
 ןישבול ןיאש ונלש לודג תילט ׳יפא ןכו
 ןויכ וריסהל צ־א היסא ותרסהב יוזיב אכילו שובלמל וחיא
 כ״כו .׳ח חוא זינ ,זיקס א״מ .שובל |,יינ .ןנבר ורזג אלד
 קליחש דילק ׳יס ןרהא ןקז גרהכ אלדו בתכו ה תוא ייכרב

 :ש״יטי רברב
 שייבתמו תויציצה ןמ רחא קספנ םא היהו .הגהב (י
 ־וכו הכרב אלב ושבלל לכויד חילמ אלב גשיל
 וז הבושתמ קדקדש בתכש ׳ח חוא י״גגהנ ג־הנכשב ןיימ
 תילטה אצמ ותשיבל םדוקי ג״כהבל אבשכ אקורד ייב איבהש
 •יהי אלסאד תוירבה דובכ לודג סושמ הכרב אלב ושבולל רתוס ליספ
 חילט יל ןיאש ורמאיש יל איה השוג םירחאכ תילטב ףטועמ
 ותשיבל חמשב םא לבא .חוצמב ריהז וניאו החכלהכ חצייוצס
 וריסהל לוכי תויציצה ול וקספנ כ־חאו ונ ףטעתנו רשכ היה



 םייח גי תיציצ תוכלה חרוא
 רוסאד תבשב אקודו (׳בושחה םשב י״ב) חוירבה דיב: חכמ הכרב אלב ושבולל לכויד הילט אלב בשיל

 :(ב״ע א״צ ׳ד ק״פ יכדרמ) רוסא אמוג יאהכ לוחב לבא תויציצ חושפל
 הניד

 םייחה ףכ
 היהש ואר רבכש חוירבה רובכ לודג םושמ ןאכ ןיאד וילעמ
 ,שרפי תויציצה ול יקססנ כיחאו התכלהכ סצייוצמ תיציצ יל
 םירוס סוטמשמד הארנו ל״ח בתכו י״בנכב ןרהא די ואיגהו
 תויציצהמ דהא קספנ םא ה״הו בתכש וירבדכ עסשמ לד
 בסכדסו הכרב אלב ושבולל לכויד חינט אלב בשיל שייבתמו
 בתכ הימו קספנ תילטה תשיבל םדוקב טמשמ ושבולל לכויד
 בתכ יט חוא תיימה לבא .ל״כע יוכו הכרב אלב ושבצל לכויד
 יקספנ כ*מאו ןכל םדיקמ ושבל ׳יפאד עסשמ םירוס ירבדסד
 לינה ןרהא דיה ירבד לע שימ ׳ז חוא י״כרב ןייטו ,שייעי
 ירייאו ,אנוינ דחב ם״רומ ןושל לכ היהיש ףא מימו ל*זו םייסו
 וירבד תוימש סמ ',ןרהא דיס ש״פכו השיבל םדיק קספנ םא
 דרי אל םירימד עסשמ םחסב !רמ לב ונידל הז הושהדמו
 קספנ ןינ איה אדמ אדו אד הידידלו ג־הנכה קוליחכ קלחל
 הזב קדקד אל הימו םיבל היהש רסא ןיב השיבל םדיק
 והארב ירייאד הכרב אלב ישבולצ ־וכז קספנ םא היהי בתכו
 ם״רומ ידבדמד ר״אה כ״כו ארוטב דמ ידיאו ידיאד השיבל םדוק
 שובלה ירבדמ סיכו ,ל*כע ןכימו ש״ע ירייא גרהכ אלד טמשמ

 וא ושבלש םדוק כ־היבל ואיבב קספנ םא ןיב קוליס ;יאד
 בשיל שייבתמו להקב וב שבולמ אוהו קספומ ךכ ואצמ
 תוירבה דיבכ םושמ וב בשיילו ושנולל לוכי חילמ אלב כ־סיבב
 ׳ט חוא גיכנכשה בתכ מיפו .ב״וטי וילט ךרבל אלש קר
 שייבתמ אוה סא שבילה שיאה ןיצרב יולת לכהד
 םש ןיא שייבתמ וניא םאו .הכרב אלב ושנולל לוכי
 דיכו ׳ד •וא ריא כיכו שרטי תוירבה דובכ סושמ
 רחא רזחי ךכ םדאל טריא סא מ״סו .ם״ט ־ס תוא חיטש
 אבי אלש ידכ וסכ יצמאמ לכב רשפא םא הלאשכ חילמ
 ליז ןרמ תטדל טרסבו תיציצ אלב תיפנכ ׳ד תב דנל שובלל
 תילט אלב להקה ינפב בשייש ימל שייב כ*כ ןיאד ליסד ייבג
 אוהו הלאשב ול רשפא יא םאו הנשנ ותילט טשיס ומנ
 ליז סרומ שיסכ השטי זא תילט אלב ביהיבב בשיל שייבתמ
 ל״זנכ ניחא ןיב ושבלש םדיק ךכ ואצמ סא !יב קוליח ןיאו

 :םינורחאה שימכו
 םיליספ סיציצהד .יכיהבל ךלוהש סדוק ותיבב האור □אן
 ריביצב הלפת םישמ כ־הבל ךליל יאשר סא אנקפהסס
 יאו חילמה אלב וחיבב ללפחיד וא היכ סושמ חילמה שובכלו
 םיבר יוניזד כ״הבל ךליל ףידע ודטלבמ כיהבב הרשט אכ־ל
 הארנו .׳ח חוא סלוט יחחפ ואיבהו .איטר חוהגכ .ףדט
 ותיבב ללפתהל לוכי וניא לבא כיהבב הרכט שי סא היהד
 לדחשהל ךירצ סטט לבא כיסבל ךליל ציכיד סטדה בושיב

 :לישמכ הליאשב רשפא ילוא
 לומתאמ ול טדונ םאו יטו תבשב אקידו ,ההנהנ □ש
 ליוהד חבשב ושבולל רוסא לוספ ולש חילשהש
 חוא איא ג״סרס ׳ז חוא זיר .חיקכ איס .לוסחאמ רוקחל
 .איי סוא סיחז יליחש ׳ד חוא ליסח סיל ׳וא א׳י ללכ אייח •ח
 לוספ ילש תילטהש חילמרנל אציס םדיק ול עדיכ סא יכו
 ,םש גימרס .לודב יאננ םי ־יפאו טושפל ךירצ יב אצי כ׳מיאו

 :יז תוא םלוט יחחס ואינהו

 לומחא חכשו לוספ ולש תילטהש לומתאמ ול טדונ םאו
 ׳נ ׳טס הרש "םב ימכ) ירשד ליי תיציצ חישמל

 :׳ח חוא הלוט יחחפ יאיבהו א״טר חוהנה (הנכב
 בתכש ה־קס ז־ט ןיימ יטו חבשב הקודו .הנכב □ש (בי
 דובכ סושמו חבשנ אקוד אלא איסרה ריחס אלד
 גחכ חיקס א״מכ לבא ,יה תוא רימאמ כ*כו שרטי תוירבה
 חבשי יסכ ונ־דוריטב םיאצמנ ח־צ־צ ןיא םא לומב ־יפא ריתהל
 קפקפ ריאהד י־סטאד ׳מ חוא א״אב ג־סרפה בחכי ,ם־יעי
 ריבדה חספ היל תוא איי ׳יס א" יח סיכו א״מכ הארנ הזנ
 סאד האיני -יג חוא ל״שס א״י תוא םיתיז יליסש ׳א תוא
 תיציצ הטש התואב אצמנ ןיאו המכשהב רקבב לוסב אוה
 הזיאמ הטש התואב ללפתהל ס־הומ איהו ותילטב חינהל חינקל
 גימרסה ש״מ ןייעו ,ריטב םיאצמנ תיציצ ןיאש ימכ יניד הביס
 בהיי סא קסתסנב שייט דיעי .ש״וטי תיציצ ׳הל יסמיהסב
 החט סא אתניצפ :יד ןויכ ןימימ ינש וקספנו כ״הבג לוחב
 םהירבד ודימטה אלד רמאנ ןיטוח ׳ד וא ןיטיח ב ןניעב
 לקהל ותעד הבהאמ הבושתבו ,ש״יעי תוירבה דמכ םיקמנ
 ינפמ החדנו ןנברד !יטוחכ ןיינמ ליסד ס־במדה תער {ןדצלו

 :יח חוא סליט יחתפ ואיבהו ש״יטי חוירבה דובכ
 איכ ראשנ אלו גכיהבב יסיציצ וקספנ תחא םעפ <גי
 הרותה ןסו ליתפ תצק אהיש חצק יתתמפו לידג
 ,תוירבה דובכ םישמ ןאכ שי רוסא ןנברדמ האי ,היציצ יוה
 לבא ו״ס דיוי ׳יסב תיניצ לע היציצ ליטהל המוד הי׳מ אלו השעתו

 בלוט יחתפ ואיבהו ׳כ חוא ז־שסב גימרפ ,־םככנ השענ ןאכ
 ׳נ חוא זישמב ליז אוה בתכ א״י ׳יס ליעלד עיצי ,םש
 וקספנ סאד |ז״י תוא עי ׳יס ליעל ונושל ראבהו
 ריחכל ךירצו הרותה ןס לישס אוהש לידגה דט ןיטוסכ לכ
 הימוה סישמ {ןנע תצקו לידנ תצק ונממ תושעלו לדנה לכ
 רמול שיו .תיציצ יוה הרוהה ןמד ןאכ בתכ ךיא כ״או ,שיוטי
 לכ יקססנ אלד ןימ ,תיציצ יוה הרותכ ;סד ןאכ םימד
 רשכ הזש {ןנעה ןס והשמ סעס ראשנ אלא ירמגל ןיטוחכ
 חוא ב״י ׳יס זישסב ואיבהו ביי "ס שיבלה ש׳סכ הריסה ןמ
 לידג םא יכ ראבנ אלו שימי ׳זנכ ׳נ חוא איי ׳יסבו ׳ג
 ןמ דיע תתס ךכיפלו רעזמ סטמ דאשג אלא אקוד ואל איה
 ׳יסג ש״סד ל״י וא ,ןיטל ליתפ תצק הארנ אהיש ידכ ןיסיחכ
 תרגס יסל אוה לישס אוה {ןנעה ןמ ראשנ ןיא םאד א״י
 תרבס יסל איה ןאכ ש״סו ,{ןנעה ןס הבינע ידכ ךירצסד י״שר
 שובלה ש״סנ םעטכו לידגה ןס הנרס ידכ ידד ל־סד י״י
 וליפא ינס {ןנעו לדג ריעישכ הזמ סישעל לוכיד ןויכ
 אלד אניהו "ברכ םליעה גהנסד ליז ןרמ בתכו ןנברדמ
 ןיאו כיהבב סיכש ןייכ אכהו ,"ר לע ךימסל םי רשפא
 בישמ {ןנעו לידנ ונמס חישמלו תיציצה לכ ריתהל יאנס ול
 השמח הזב שי אלש ליסד י*ר למ ךמסו קחדה תעש היל
 לדנ טממ תושעל ריעיש וב שיו רשכהב השטנש ןויכ .הימו
 אהיש ידכ לדנה ןס תצק ריתה אהלימד אמורלד אלא ,{ןנעו
 יוהיש ציאי לקנב הז תושעל לוכיש ןייכ ןיעל ףנעכ הארנ

 :׳ז תוא ביי ׳יס איא ןייעו ,טייהצט השמ
 סש
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 :םיפיעס ׳ה וכו .הלואש תילטו םישנו 'יא ןאשעש תיציצ יניד די

 :ןתושעל הרשב השאהו ב י־א יקופאל לארשי ינב לא רגד ביתכד לוספ י׳א ןאשעש תיציצ א א
 חוהגהו ק״ה יכדרמ) :הליחתכל ןכ תושעל בוטו ןתוא ושעיש םישנא ךירצהל םירימחמ שיו דכה
 תויציצ ןיא םא הנווכ אלכ דגבב תויציצ לארשי ליטה נ ב :(ב־׳מ ףד ׳םותו תיציצ תוכלהמ ןומיימ

 םירחא

 םייחה ףכ
 ׳ימס שובלה

 הלוגה ראב
 3 ״מ הות;מ: א

 ש״ארהי 'סות ב
 .סש

 ׳להב ש״ארה ג
 ס״במרולסוס תיציצ
 ׳להמ ח קרפב

 רישכמ תיציצ

 לאומש תליאש רשתב ׳וכו תבשב אקווו .הגהב םש (י' הרישכ הריזשו היוטו תיציצה ןוקיתד ׳א
 ט״וי לש ינש םויב וקספנ סא קפתסנ ׳א ׳יס
 כ״א הרותה ותבייח אל ת3ו!בד יכדרמכ לש םעטכ יפלד
 ותרטפ אל תיציצ תושעל רתומ ת״המד ס:ירבד לש טי ויב
 יפל לבא תצייוצמ הניאש תילטב בשיל ול רוסא הרותה
 הרוהו ,רתומ תוירבה דובכ ינפמ החדנ ת״אושבד םעטכ
 ל״וה רחאהד רחא םע ותילט ףילחיש השעמ העשנ
 תילטב בשיל לקימה וז הנקת אצומ וניא סאו הלואש תילט
 ׳ח תוא םלוע יחתפ ואיבהו ,ש״יע דיספה אל ץייוצמ יצ;

 ,׳ט תוא ׳ט ׳יס ע״שכ רוציק לע בהז תרגסמ
 ה״רב תיציצ קספנ סא ׳וכו תבשב אקודו □ש המ
 יוה הטישפהד לוחב ׳יפא וטשופל צ״א ק״טב
 ד״ויב ש״מכ י״ככבמ תאצל רכמל צ״א תבשבו ,לודג יאנג
 .וטשוסל ותיבל ךליל רהמל ךירצ לוסב לבא ,ג״ש ׳יס
 אביש דע ול רמאי אל תיציצ וקספנש וריבחב האורהו
 םשו ותיבל אבל ונארקיד ב״עש ׳יסב ־ש עמשמו ותיבל
 ה״ל תוא א״י ללכ א״ס ,ת״קס א״מ .ונטישפיש ול רמאי
 ש״החמב ןייעו ,א״י תוא םיתיז יליתש ׳ט ׳ואו ד תוא ז״ר

 :םש א״סבו
 צ״א לידגה ראשנו גכ״הבב לוחב ףנעה קספנ □א <זט
 י״ר לע ךומסל שי יכ ותיבל ךליל רהמל

 אבישכ ףכיתו לידגה ;מ הבינע ידכ ראשנב ליעל רישכמש
 ׳מ תוא םלוע יחתפ .תיציצ וב ליטיו וילעמ ונטישפי ותיבל

 :י״הדס םשב

 ןליטהש ׳יפ ׳וכו לוספ ירכנ ןאשעש תיציצ .׳א ׳יעס (א
 ולאד .ג״ע דמוע לארשי ׳יפאו .לוספ דגבב

 א״קס א.״מ ,ב״ס א״י ׳יס ש״מכ ש״ארכל רשכ היי״טב
 .יל תוא א״י ללכ א״ח ׳0 תוא א״א ג״מרפ א״קס ר״א
 ירכנ ייע רשק .וא אילוס השש וא ,ףנכב דבל ןנסת ׳יפאו
 תוא םליע יחתפ ואיבהו .שובלה םש לע םש גימרפ .לוספ
 ת״עש ואיבהו םש ר״א .לוספ ועייסמ לארשי ׳יפאו .׳א
 ןיטוסה הלת םא לבא ׳ה תוא ה״ועכ אלדו ׳א תוא

 רשכתמד ןינעב רשקו תמא אילוח השעו לארשי ףנכב
 "םש ג״מרפ .םש ר״א .רשכ ם״וכעכ רמג כ״מאו אתיירואדמ

 :׳ט תוא ןמקל ;ייעו םש םלוע יחתפ סש ת״עש
 אי$ת "דחיב םכינש ואלת ם״וכעהו לארשי םא (ב
 ׳יס ד״ויב הטיחש ןינעל ך״שהו י״בה תקולחמב
 ך״שכו לסופ ע״שכד ןיטחושו ןיכסב ןיזחואב א״י ׳יעס ׳ב
 "האובת ירפ ׳ושת םשב םש םלוע יחתפ "ש״ועי רישכמ

 :לוספ אוה ןניכמס ןרמד אכתאד ןדידל כ״או
 "א״קס ז״טה בתכ "םתושעל הרישכ השאהו יםש (ג
 ומכ תיציצה תיישעל םישנ לסופש ת׳דמ יקופאל
 תיציצ תווט ונלש םישנד אהו ׳וכו א״קס ל״ט ׳יסב ןילפתב
 דיפקד אוה דגבב היילתא אקודד ׳ת״רל ׳יפא רתומ הז
 כ״כו "ל״כע ל״נכ אתירחא אתלימ הזו ךומסב אתיאדכ

 י״בגהב ג״הגכש ואיבהו "ש״ועי ןירימחמכ תעדל ׳יפא םישנב
 ׳ג תוא י״כרב ג״קס ח״וע כ״כו ׳ב תוא ר״׳נאמ ׳א תוא
 יחתפ "םש א״ח "׳ב תוא ז״ר "׳ב תוא ר״בחמ ורפסבו
 ורפסבו חלושה ׳פ ףוס לאנתנ ןברקכ אלו ׳ב תוא םלוע
 ומכו "םישנב הרוסא היווטה ףא ת״רל בתכש סיי.י ביתנ

 :ש״ועי ׳ופה ירבדמ םש ר״בחמכ כ״ג חיכוהכ
 ותוא ושעיש סישנא ךירצהל ןירימחמ שיו "הגהב םש (י
 א״ס םש ז״ר ,ג״,־ס א״מ .השאכ וניד ןטקו ׳וכו
 לודגה סא ׳יפאו "׳ג תוא םיתיז יליתש ׳א תוא ל״סח .םש
 "םש ז״ר .תיציצ תוצמ םשל השעיש ול רמואו ובג לע דמוע
 ׳ב איביו הנש ג״י ןב היהיש דע וז הרבשנ םתושעל לוספו
 ג״מרפה כ״כו ש״החמ ,ל״ט ׳יסב ןיליפת תביתכ ומכ תורעש
 אוהד ג״מרפה הש בתכד ג״עאו א״מ ירבדל ׳ג תוא א״א
 ןדידל כ״א "א״מהכ ובתכ ל״נה ׳ופה לכד ;ויכ מ״מ קחוד
 םתושעל ןטק חינהל ןיא ל״ז ס״רומ ש״מכ ת״רל ׳ימתכל ןנישייחד
 אלדו רוריבב תורעש ׳ב איביו םינש ג״י ןב היהיש דע ׳ימתכל

 :׳נ תוא םלוע יחתפ ש״מכ
 ןמ ארמוחל הרות קפסד םתושעל רשכ םוטס1ט (יי
 ל״י "תונב אלו ינב ד״מלו "השיבלב ונשיו הרותה
 הירב יא אתגולפב אילת סוניגורדנאו "קפס אלו יאדו ינב

 :יא תוא שלוע יחתפ ׳א ׳וא ז״שמב ג״מרפ "אוה
 קפסו ירכנ קפס ןכו םוטמוט י״ע ושענש תיציצ
 שיש םוקמב ךלשומ קונית אצמ ןוגכ לארשי

 ושע סא אקיפסמ תוצמב בייחש לארשי הצחמו םירכנ הצחמ
 הרות קפסד "םירשכד ׳ב תוא ז״י ׳יס ע״ישי בתכ תיציצ
 סלוע יחתפ כ״כו "השיבלב ונשי בושמ כ״א ת״המ רימחהל
 יא אתגולפב אילת הזש ;ויכ הכרב ;ינעל ע״צ לבא "םש
 ל״ס ל״ז ןרמו ןנברדמ וא ת״המ ארמומל אתיירואד אקיפס
 םדוקה תואב ד״בהו בתכ ג״מרפהו םש ע״ישיה ש״מכ
 כ״א ןנברדמ קפס אלו ימדו ינב •ל״י תונב אלו ינב ד״מל
 :הזמ רהזיל שי ןכ לע ל״בס ל״ייקו ךרבל לוכי ךאיה

 והדידלו "׳וכו םישנא ךירצהל ןירימחמ שיו "הגהנ םש (ז
 בלול ןוגכ ןהב תבייוממ השאכ ןיאש תוצמ .'כ
 תוא םלוע יחתפ "ג"־,ם א״מ "ןתושעל האשר הניא הכוסו

 :׳ג תוא א״א ג״מרפ ןייעו ״׳ג
 ׳וכו הנווכ אלב דגבב תיציצ לארשי ליטה ׳ב ׳י^ס <ח
 וא ןמשלכ יוה יא םתסב אתגולפ אינה יכדרמה
 םשל םתוא הלותש שוריפב רמאיש רהזיל ךירצ ןכל אל
 ו״הבקיל רמול יתגהנ ינאו ,היוט ;ינעל ע״שה ש״מכ ת־ציצ
 המ םייקל תופנכ ׳ד דגבנ תויציצ• ליטהל ןכומ ינירה
 ךתוסכ תופנכ ׳ד לע ךל השעת םילידג הרות הרמאש
 תושעלו רומשלו תוצמכ לכ תא רוכזל ידכ הב הסכת רשא
 הוצמ םימייקמ ונחנאש םשכש א״וא י״מריו "םתוא םייקלו
 ש״מכ הניקתכ התוא םייקל ונכזת ךכ ןבל יטומב וז
 רוכזל ונכזתו תלכת ליתפ ףנככ תיציצ לע ונתנו ךתרותב



 חרוא םייח די !ויציצ תובלה
 ריכחמ לאושה ד ג .וילע ךרבי אל לבא רישכמש ם־במרה לע ךומסל שי ורישכהל (םייוצמ) םירחא הלוגה ראב
 לבא םירחא לש אלו ךתוסכ ביתכד םוי ׳ל לכ תיציצ הב ליטהלמ רוטפ תצייוצמ הניאש תילט ייה !ילוח י
 ךרטצמ יניא וחקלו רזחו ׳ל ךוש וריזחה סאו הגה :ולשכ תיארנש ינפמ ןנברדמ בייח םוי 'ל רחא ■י'ל_תיחנמ
 :דימ הילע ךרבמ תצייוצמ איהשכ הלאש ה (היציצ תוכלה ףסוי יקומינ) .םיפוצר םוי ׳ל ןניעב קר *סש ׳סית ה

 רתוס
 םייחה ףכ

 ןוקית םילשהלו םתוא םייקלו תושעלו רומשלו ךיתוצמ לכ
 ךימחרבו ל״תעל ןנברד אקולחל הכזנו הז לוגלגב ן״רנ
 ׳ב תוא ל״סמ ׳־וכי םעונ יהיו וניצרתו ונב זופחה םיברה
 ל״כז ןייעו ׳נ תוא ךל ךל ׳ס ח״א ןב ג״הרר כ״כו
 רהזי םדא לכ ןכל ח״א ןב ברה םש בתכו ׳צ תוא א״ח
 ש״רי םדא לע חלא םנוקיתו ןיטוחה תיילתב ךומסל אלש
 לכ תושעלו הוצמ םשל ןיוכל עדויו יקבו תורשכב קזחומו
 :׳ד חוא א״י ׳יס ליעל ןייעו ל״כע םנוקתכ םירבדה
 ונייה ׳וכי םירחא תיציצ ןיא סא הנווכ אלב □ש (ט
 איירואדמ אוהש ןוילע רשקו ׳א אילוח השעש
 הנווכב ןוילע רשקו ׳א אילוח השע םא לבא "הנווכ חלב
 םג הנווכ אלב תוילוחו םירשק ראשה כ״חא השעש י״פעא
 ׳א תוא ליעל ש״מכ רישכהל שי םירמא תיציצ אכיאדב
 תוא םיתיז יליתש ׳א תוא ר״א ׳ד תוא ת״וע .י״נ כ״נו
 :א״מ תוא א״י ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו .ז״או י״ב םשב ׳ו
 דגבהמ םריתי ת״או ׳וכו םירחא תיציצ ןיא םא □ןע (י
 נ״אתבשב יריימד ל״צו "הנווכב דגבב םנתיו רוזחוו
 רוזחל רוסא אהי סריתי םאו םישארהמ דמא קספנש ןינכ
 א״מ [׳ד תוא ב״י ׳יס ליעל ונירבדב ןיי1כ| דגבב םנתילו
 רשקמ תוחפ ברעה יטוח וקתינ נ״א "ש״החמ ןייעו ד״קס
 הליחתכל היהיו ריתי םאד ד״וי ׳יעס א״י ׳יסגכ לדוגא
 א״א ג״מרפ "ס״במרה לע ךומסל יאשר הרותכ ןמ ןילוספ
 אוה בורק יכ םיולבו םיקד תיציצב יריימד נ״א "׳ד תוא
 ךומסיד בתכ ןכלו וליעוי אל בושו הרתהב םילקלקתמ םהש
 ןייעו ׳ד תוא ת״עש ואיבהו ׳ג תוא ר״בחמ "ס״במרה לע
 :ש״ועי ׳ופה םשב םירחא םיצורית איבהש ר״בממב ש״וע
 ׳יעס שובלה כ״כו ׳וכו ם״נמרה לע ךומסל שי 0ש <אי
 א״י ללכ א״ח ׳נ תוא ז׳ר םינורחאה כ״כו "׳א
 •ואיבהו ח״בה ש״מכ אלדו "םש ח״א ןב א״ל תוא

 :ירמגל םילוספ םהש ׳ב תוא י״בגהב ג״הנכש
 יעבד ל״ס ש״ארהו י״שרד "וילע ךרבי אל לגא □ש (בי
 םיתיז יליתש "ג״קס ז״ט ,י״ב "המשל כ״ג היילת

 :׳ו תוא םלוע יחתפ ׳ו תוא
 וב תאצל רוסאד ־ ה״כו "וילע ךרבי אל לבא □ש <ני
 א״ח כ״כו "ז״קס ב״י ׳יס א״מ ש״מכ ,ה״רל

 :ש״בל כ״כו "ל״נה תוא
 רוטפ תצייוצמ הניאש תילט וריבממ לאושה ׳ג ׳י^ס (די
 ב״ע י״ק ףד ה״כ ׳פ תופסותה ל״ז ׳וכו
 הלואש תילט לע ךרבל י״ב םאיבה ו״כ ׳יס םש ש״ארהו
 םישנד ת״ר רמוא היהש י״פעאו ךרבי אלפ בוטד הארנ
 היאר איבהו תורוטפד ג״עא בלולו הכוס לע תוכרבמ
 כ״פעאו ׳וכו הלואש תילטל ימד אל מ״מ ׳וכו ףסוי ברדמ

 םאיבה ק״מסהו ג״מסה כ״כו ל״כע דיספה אל ךרבמה
 ךרבמכד ש״ארהו ׳ותה ש״מ ד תוא ר״מאמה בתכו] ,י״ב
 ש־ארהו ףתהל אקוד ונייהד אוה טושפ רבד דיספה אל

 ןיאד ל״סו והיימעדו י״שרו ם״במרהל לבא "והיימעדו
 ךרבי אל אכה ג״ה ג״זהש ע״מ לע ךרבל תולוכי םישנכ
 ׳ישבו ז״י ׳יס ןמקל ל״ז ם״במרהכ ל״ז ןרמ קספ רבכו
 אהד נ״לו ז״ע םש ש״ארה בתכו [ל״כע ש״יע ט״פקת
 לבא "תצייוצמ הניאש תילט לאשש יריימ הלואש תילטד
 ךרביש ול הליאשה יכהד אתכדא תצייוצמ תילט לאושכ
 ולאכ יוה ולש היהת כ״א אלא ךרבל ול א״א םאו ,הילע
 םירבו ל״כע ׳וכו הריזחהל תנמ לע הנתמב ול הנתינ
 בתכ הלילב תיציצב בייח םא םוי תוסכ לע תיציצ תוכלה
 5״םש םימיכשמשכ כ׳יהוי ינפל זנכשאב הארב ש״ארה
 םושמ הכרבכ ןמ רטפהל ידכ רחא לש תילטב ףטעתמ
 םא ולש הניאש תילטב והל אקפסמד םושמ הלואש תילט
 סה סיעוטד ול הארמ בתכ כ״חאו "אל וא ךרבל ךיקצ
 לאושה ונייה תיציצה ןמ. הרוטפ הלואש תילטד אכד

 ליטהלמ רוטפ םוי ׳ל דע תצייוצמ הניאש תילט וריבחמ
 הניאש תוסכב לבא ׳וכו השעת םילידג רמאנש תיציצ הב
 וריבחמ לאושה לבא םילידג תושעל הרותה ךתבייח אל ךלש
 רוטיעה לעב בתכש יתאצמ ןכו ךרבל ךירצ תצייוצמ תילט
 תופסותה ש״מ שרפמ אוהש עמשמ ,י״ב ואיבה ל״כע ל״ז
 תילט לאושב אקוד אוה הלואש תילט לע ךרבל אלש בוטד
 א״מ ירבדו] ׳ל ךותב תיציצ הל חינלו תצייוצמ # הניאש
 לבא [ש״החמ ןייע רוציקב אוה ט״האב וחינה* ה״קס
 ןרמ קספש ומכו ךרבמד (רטישפ תצייוצמ תילט לאושה
 ש״ארה בייממד אהד ל״נו ל״זו ד״קס ז״טה בתכו .הז ׳יעסב
 תוצמל דחוימה תילטב ונייה תצייוצמ הלואש תילטב הכרב
 ׳ד ןירוקש המ וא נ״כהב לש תותילט והנה יכ תיציצ
 ךרבלו הוצמה תושעל אלא ול הנקמ אל יאדו הזבד תופנכ
 וב שבול םדאש תופנכ ׳ד לש שובלמב לבא ןרמאדכ וילע
 תופנכ ׳ד ול שיש םושמ תיציצ וב ליטמש אלא שובלמ ךרד

 ןיאד וילמ ךרבמ לאושה ןיא הזכ שובלמ וריבמל לאושכ
 חמלעב שובלמל אמליד הוצמ םשל הליאשהש רוריב ונל
 בייח ןיאש םירחא לש תילטל המוד הזו ול הליאשה
 ןנירמא מ״מ ול הליאשהש ג״עא תיציצ הב תושעל לאושה
 כ״כו ל״כע ןרמאדכ דומל שובלמל וליאשהל היה ונוצרד
 ל״שרהו "א״כ תוא א״י ללכ א״ח ׳ד תוא ז״שמב ג״מרפה
 ךיראהש ש״ועי ל״נה ש״ארה ירבד לע קלמ ג״נ ׳יס ה״כפ
 ולש וניאש תילט שבלי אלש ש״רי לכל יואר מ״מד קיסמו
 תוכרבה יכ הכרב אלב ונשבלי רחא תילט ול ןיא םאו
 ל״שרה םש בתכ דוע ׳ג ׳וא ל "סחה כ״כו .תובכעמ םניא
 שבולש תילטה ונייכ הלואש תילט לע םיכרבמה תעדל ׳יפאד
 ןיליפת ומכ ]ורכזל אוהש ןיליפת תחנה םע הליפתכ תעב
 ינפל דריל וא הרותל תולעל ידכ שבולש ימ לבא רכו

 ואיבהו ל״כע םולכ ךרבל ןיאש הארי יאדוב הביתכ
 ר״אכ לבא .םש א״ח .םש ז״ט ׳ד חוא י״בגכב ג״הנכש

 ךרבל קיסמו ל״שר ירבד תומדל םיקסופ המכ איבה ו״קס
 למ



 טכ םייח די תיציצ תובלה חרוא
 הלוגה ראב ה״כו הגה :תלפוקמ האצמ םא התוא לפקיש דבלבו הילע ךרבלו וריבח תילט לוטיל רתומ י ד
 ק׳מסו^ץליחנ ערקי אמש ןנישייחד וסעד אלב ודינח לש םירפסמ דומלל רוסא לבא (הניפסה קרפ י״נ) ןיליפתב
 .םחורי ומרו םתוא

 םייחה ףכ
 ינפל דריל וא ת״סל תולפל ׳יפא ד לואש תילט לע
 ׳עמב ל״כזהו ו״קס א״א ג״מרס ואיבהו ,ש״ועי הביתה
 ל״נה לכמ םידימל וניצמנ ,ש״ועי ׳ט תוא א״א תוכרב
 ׳ל ךותב תיציצ הב ליטהו תצייוצמ הניאש תילט להושהד
 םישנלש ומכ דיספה אל ךרבמה ש״ארהו תופסותה תעדל
 הימעדו ל״ז ;רמ תעדלו אמרנ ןמזהש השע מ״ע תוכרבמ
 ש״ארהו ׳ותה תעדל תצייוצמ תילט לאושהו ,ךרבל לוכי וניא
 אקוד אוה א״סו ז״טה תעדלו דימ הילע ךרבמ ל״ז ןרמו
 ,תופנכ ד לש דגבב אל לבא תיציצ תוצמל דסוימה תילטב
 יפלו .ללכ הלואש תילט לע ךרבל ןיא ל״סחהו ל״שר העדלו
 תילטב אקוד אוה םיכרבמה תעדל ל״שרה השמש קוליס
 תעשב אל לבא ,ןיליפת תחנהו הליפתה תעשב םישבולש
 ל״כזהו ר״אהו ו״קס א״מה תעד יפלו ,המודכו ת״ס תיילע
 לוכי המודכו סיסכ תאישנ וא ת״ס תיילע תעשב סג
 ׳יפאו םיברה דגנכ ׳יפא ל״בש ל״קד המ יפל כ"/ו ךרבל
 ׳ס תוא תוכרב תוכלה א״סב ל״כזה ש״מכ ל״ז ןרמ דגנכ
 םנמא .ללכ הלואש תילט לע ךרבל ;יא ׳ס תוא ג״חו
 ךרבל וגהנ ןכו י״בב ל״ז ;רמ בתכש דחא רבד ונל ראשנ
 ל״בס ןנירמא אל גהנמה דגנכ ל״קו הלואש תילט לע
 תילט לע ךרבל ןילוכי גהנמה דצמ כ״או םש ל״כזה ש״מכ

 ןרמ ירבד שרפל רשפא לבא ל״בסד אששח אכילו הלואש
 םיכרבמה תעדל ׳יסאד ל״ז ל״שרה בתכש קוליחה יפכ ל״ז
 'תיילעב אל לבא הליפתו ןיליפת תחנה תעשב אקוד ונייה
 גהנמה דצמו יארע ךרד והזד המודכו סייסכ תאישנו ח״ס
 ללפתהל הלאש א״כ הלואש תילט לע ךרבל לוכי וניא כ״או
 ל״כזהו ר״אה םש ובתכד ג״עאו רחא רבדל אלו אקוד הב
 סג הלואש תילט לע ךרבל וגהנד ׳ט תוא ב״הב א״ח
 אקוד רשפאד הזמ היאר ןיא המודכו ח״ס תיילעב
 בתכ ז״טעה ירהש םירחא תומוקמב אלו וגהנ ןמוקמב
 לבא ש״ק םושמ רקבה תליפתב אקוד םהילע ךרבל וגהנד
 וילע ךרבל 5״א ׳וכו הרותל וב תולעל לאשש ז״כ כ״חא
 םכסומ וניא ת״סל תולעל ידכ ךרבל גהנמה הזד אצמנ
 ל״בסד תוכרבד ילימב ש״כו ת״אושו רימחהל שי ןכ לע
 ידכ הלאש םא אקוד אלא הלואש תילט לע ךרבל ןיאו
 הלאש סא לבא גהנמה לע ךומסל שי הזבו הב ללפתהל
 קספ ןכו ךרבי אל המודכו ןכודל וא ת״סל תולעל ידכ
 תילט לאש סאד ׳ה תוא ךל ךל תשרפ ימ שיא !ב ג״הרה
 אצויכו ת״סל תולמל וא ןכודל תולעל ידכ השבלל תצייוצמ
 ףוטיע תוצמ םייקל רובעב לאש סא לבא וילע ךרבי אל
 קחרתי ש״רי והימו גהנמה לע ךומסלו ךרבל לכוי תיציצב

 סא םנמא ,רוציקב ל״כע ול רשפאד אכיה הלואש תילטמ
 ;יא המודכו ת״סל תולעל הלאש םא סג ךרבל גלנמ שי
 .ךומסל המ לע םכל שיו וגהנ ןכש רמאמ םדיב תוחמל
 אמע ראשמ אל םידמולה ןמ אלא גהנמה חקיל ןיא לבא

 : םתעדב הלומש המ םישועש אעראד
 ע״כל וילע ןיכרבמ הקדצו שדקה לש תילט <וט

 ר״א .ןכודל וא ת״סל תולעל ידכ ושבל ׳יפא

 יליתש ׳ו ׳יא ל״שח ך״ע ד״ל ףד ן״ש ׳ו רא א״אג״מרפ ו״קס
 :םש יח שיא ןב א״י ׳וא ׳ט ׳יס ע״ש רוציק ב״י ׳וא םיתיז
 ,לאושכ וניד 'רכושהו ׳וכו תילט וריבחמ לאושה םש

 : ׳ה תוא ר״א ׳ו תוא ת״וע
 י״ר ןושלמ ׳וכו וריבח תילט לוטיל רתומ ,ד ׳יעס (זט
 םיחקולש םתואו ל״זו בתכש .״3 אינהש
 תויציצה סא אקודד עמשמ /וכו כי׳הבב םיאצומש תיציצ
 תלד וב ןיאש ןולמב וא אבטצאה לע כ״.רבב ךכ םיחנומ
 ועינצה אלו ךכ וחינהש ןויכ ןנירמאד ,לוטיל רתומ ליענמו
 הוצמ דבכמל טיניאל היל אחינו דיפק אל לוענמו תלדב
 האצמ םאו ובתכש ל״ז ןרמו ש״ארה ןושלמ מ־יכו היניממב
 לוענמו תלד אלב תחנומ ךכ האצמש עמשמ ׳וכו תלפוקמ

 תלד וב שיש ןולחב וא הביתב חנומ תילטה שא לבא
 ןולחה וא הביתה חתפיו חתפמ איביש ןנירמא אל לוענמו
 םידיפקמ םילעבה יאדוד רכו היל אחינד םושמ תילטה חקיו
 עינצהל שמשל םהיתותילט םינתונה סתיא 'ןכו ,הז לע
 ןויכ םידיפקמ םהש כ״ג ל״י לוענמבו תלדב ולצא םתוא
 ןיא כ״ע לוענמבו תלדב םעינצהל ול םתוא םינתונ םרש
 שמשה תעדמ אלו םילעב תעדמ אקוד אלא םתוא חקיל
 םידיפקמ םניא ולא סילעבד רוריבב שמשה עדוי כ״א אלא
 :הלאשנ םידחאל ותוא ןתיל תישר םילעיה ול ונתנש ןינכ
 יארקאב אקוד ׳וכו וריבח תילט לוטיל רתומ םש
 א״מ ,ט״הגהי ג״הנכש ,ח״ב .רושא תועיבקב לבא

 א״י ללכ א״ח ׳י תוא ז״ר ז״טע ׳ז תוא א״א ג״מרס ז״קה
 רוציק ד״ע ד״ל ףד ן״ש א״י תוא םיתיז יליתש ב״כ תוא
 שובללו כ״הבמ האיצוהל לבא רתימ כ״הבב אקודו״סש ע״ש
 ולש תא ליטיש היל אחינ אלד ,רוסא !יליפת חינהלו תילט
 םש ג״הנכש .ג״כ ׳יס ה״כ קרפב ש״שי .וחינהש םוקממ
 ל״סח םש ן״ש סש א״ח םש ז״ר ז״טע םש א״מ ו״קס ז״ט
 ןייעו .ג״י תוא סיתז יליתש סכ ע״ש רוצק ׳ד תוא

 :׳ז תוא ת״עש
 תוקיחדה בורמו ץ״ש עומשל ןוגכ הפיסא םוי תבשב םא
 ןיעכד ,ותעדמ אלש חקיל רוסא ג״הכו תילעה קזוי

 :א״ת םשב א״י תוא םלוע יחתפ ,ישניא ילאשמ אל הז
 לקלקתנ סאו ף:יו וריבח תילט לוטיל רתומ ,םש (חי
 ,אצי אל ונקית אל םאו ונקתל ךירצ תילטה
 ;ייעו ,ו״ט תוא ׳ט ׳יש ע״שה רוציק לע ןמלשה ידומע
 םנואב תילטה ערקנ םאד בתכש ׳א ׳יס תורוא לט ׳ושחב
 לכבד ד״מל אכיאד ןויכ םלשלמ רוטפד גורתאה לספנ וא
 םלוע יחתפ ואיבהו ש״וע• ׳וכו היל אחינ ןנירמא םינפ

 :ג״מק ׳יס ב״ח תמא ערז ׳ושחב ןייעו ,ב״י ׳וא
 ג״מרפה ׳וכו וריבח תילט לוטיל רתומ ,םש (טי
 תילט חקיל יאשר סא קפתסנ ו״קס ז״שמב
 םהיתותילט ןיחינמה ןתוא איבה י״בב יכ וריבח תיבמ

 ז״קס א״מה ירבדמ והימ ל״כע ׳וכו אל ותיבב אה כ״הבב
 א״ח ,ז״טעב מ״.יו קוליח ןיאש עמשמ ל״שר םשג בתכש
 םש ז״ר כ״כו ,סש ע״ש רוציק םש ל״סח םש ן״ב םש

 אידהב (ןט)



 ף= םייחה די תיציצ תוכלזו
 ןוגכ רחא םוקמל םוקמ ותואמ ונאיצוי אל לבא ל״זו אידהב
 רוזחי ׳יפאו כ":בל םילעב תיבמ וא ותיבל תסנכה תיבמ
 וילעבשכ םנמא ,ל״כע רוסא םש הלטנש םוקמב וכסיכיו
 הקזחה לע ;יכמוס ןיאד ונממ לאשיש יוארו יאדו ומע
 ,דיפקמ אוהש וב עדוי םא ש״כו ,לקב ררבל רשצאד םוקמב

 :סש ג״מרפה ש״מכ
 ךרבנ ןיא ל״שר תעדד ג״עא רכו הילע ךרבלו םש (כ
 י תכו ה״קסב ז״טה תעד ןכו הלואש תילט לע
 ל״כע וריבמ תעדמ אלש ותוא לטונ םא ש״כו ז״מה םש
 ןכו תושר ,לוטיל ךירצ לפוקמ ואצמ םא ק״מסה תעדלו
 גהנמה לע ךומסל לונ י מ״מ ,יכדרמה לש ׳ב הרבס איה
 גהנמ םוקמבו ךרבלו רבד אמע ןכו י״בב ל״ז ןרמ בתכש
 םשב ז״ט תוא ע״יב ב״כו .ל״שמכ ל״בב ןנירמא אל
 המ לכב הזמ ומצע קיחרי ש״רי והימ ךרבמד םינורחאה
 אניזסד אנדיאה טרפבו ש״ועי ד״י תוא ל״שמכ רשסאד

 :ידפק אמלעד אבור
 אטשוקב וגהנ ,רכו התוא לפקיש דבלבו <םש (אכ
 ליבשב רחא להקל ׳א להק ידיחי םיאבש
 וא ישרד עומשל וא הלימ חירב וא הלכ וא ןתמ תחמש
 סינטב םיפטעתמ סה םש םיללפתמ סאו הרחא הבסל
 ,םהל םיכלוהו תלפוקמ יתלב התוא םיחינמו םהירבח

 ש״ארהו יכדרמהו ק מסהד םוקמ הזה גהנמל ןיא הרואכלו
 וכמס ילואו ,הנושארבכ הלפקל ךירצש ובתכ םחורי וניגרו
 הארנש י״ב וגיבר איבהש ףסוי יקומנ ירבד טשפ לע
 ןויכ קיפסמ הז ןיאו ירש לופק אלב ׳יפאד וירבדמ
 קפסב םנכיל ההל המ ונלסקיש ךירצ אתוובר ראשלד
 חקולש להקה שמש שיד ןויכד הארנו ,הלטבל הכרב
 ולאכ ל״יה ןסיכב ןחינמו הנושארבכ ןלפקמו תותילטה
 ךלוה הזו הז לש ותלהקל ךלוה הזש !ויכ דועו ,םה ולפק
 ןיחינמ סא הז לע ןידיפקמ ןיא אמתסמ הז לש ותלהקל
 ג״הנכ ,איה הרות לארשי לש ןגהנמו םילפוקמ יתלב םתוא
 דבוע תיב ברה לע ע״צו .ג״ע ד״ל ףד ן״ש ,ט״הגהב
 םעט א״כ בתכ אלו ׳זנה ג״הנכ ירבד איבהש ז״י תוא
 ג״הנכה ירבדמו רכו שמש שיש ינפמ ג״הנכה בתכש ׳אה
 רכו שמש שיש ינפמ דבלב הז םעט לע ךמס אלש הארנ
 םעטכו ,םידיפקמ ןיאש ינפמ כ״ג רמא םעט ינפמ אלא
 שמש שיש ינפמ םעט לע ג״הנכה ךמס אלש יל הארנ
 בכעתי שמשהש רשפאש ינפמ ,רחא םעטל ךרצוהו דבלב
 רחא םעט בתכ ךכיפל .םילעבה ודיפקיו חכשי וא ולפקלמ
 ׳יסב יבגהב ג״הנכה ירבדמ דועו ,םידיפקמ ןיאש ינפמ
 םיכלוהש ינפמ אוה רקיעכ סעטר הארנ ב״ש ׳יסבו הז

 :ע״יבה לע ע״צו ,םידיפקמ ןיא הז לצא הז
 הריזחה אל סאש יוכו התוא לפקיש דבנבו ,םש בכ
 ל״והו היראמל היל אחינ אל יאדו תלפוקמ
 עצובו בותככ רמא הילעו ,ןלזג יוהו תעדמ אלש לאוש
 יליתש שובלה כ״כו ,םחורי וניבר םשב י״ב ,׳ה ץאנ ךרב
 הוצמ דבעמל שיניאל היל אחינד ג״עאו .ב׳־י תוא םיתיז
 אל סאש ,התוא לפקיש ןניעב הינוממב ןיב היפוגב ןיב
 אחינ אלו הוצמה תיישע דחא קיזמ תילטכ אצמנ הנלפקי
 תיישע תעשב אלא הינוממב הוצמ דבעמל שיניאל היל
 תוא ת״וע ט״כגהב ג״הנכ ו״מ ׳יס םירשי תמות .הוצמה

 : ׳ג תוא ׳ב ׳יס ט״דה ירקיע א״י

 לכ ׳ם ש״ארה ןושלמ ׳וכו התוא לפקי: דבלבו םש <גב
 הנלפקיו ל״זו בתכש י״ב יאיבהו ו״כ ׳יס רשבה
 תלפוקמ הסיהש ומכ התוא לפקל ךירצש עמשמ ,הנושארבכ
 י״ב םאיבהש םחורי וניברו יכדרמה ןושלמ מ״כו הליחתב
 ולפקמ םא: ל״ח בתכ ב״ש ׳יס י״בגהב ג״הנכה םנמא
 ףטעתהל רתומ תבשב ףא ןושארכ ו יפיק רדסכ אלש
 יתלב וחינמ סא אל,י דיפקמ םדא ןיאד ,יריבח תילטב

 ולופיק רדסכ וניאש ׳יפא ולפקמ סא לבא ,לכו לכמ לפוקמ
 סאו כ״כ ׳פב בתכש ש״ארהו ׳וכו דיפקמ וניא ןושארה
 ארמימל ואל הנושארבכ הנלפקיו רוזחי תלפיקמ האצמ
 הנישארבכ רמאקד אה אלא ןושנרה לופיקכ הלפקל ךירצש

 האצמש ומכ הנלפקיש ךירצ רמאק יכהו ,יאק לופק רקיעא
 ומכ ה:פקל ךירצ ןיאש הזמ עמשמ ל״כע ׳וכו תלפוקמ
 ידכ הלא ג״הנכה הז בתכ אלש הארנ לבא ,ןושארה לופיק
 רדסכ אלש ילפקלו וריבח תילט חקיל תבשב רתיכ אצמל
 לוחב לבא רתומ ׳ג ׳יעס ב״ש ׳יסב ל״ז ןרמ תעדלד ולופק
 ג״הנכה סג הדומ ןושארה ולופיק רדסכ ולפקל לוכיש ןויכ
 ׳יפאד דועו ׳אה ולופיק רדסכ ולפקל הליחתכל ךירצש
 אלש הארנו ,רשפא ךרדב אלא הז בתכ אל ומצע ג״הנכה

 רחא םעט כ״חא בתכ ירהש טלחהב :עטה ז״ע ךמס
 הארי רשאכ• ןידיפקמ ןיאו הז לצא הז םיכלוהש ינפמ
 ג״מרפה ש״זו .ב״ש ׳יסו ד״י ׳יס י״בגה ג״הגכג האורה
 וליפיקכ לפקיש לוחב רימחמ ג״הנכב ט״י ת,א א״אב
 הארנ .ש״ועי !ישארה ולופיקכ ןיאש י״פעא תבשבו ןושארה
 א״כ• םעטה ז״ע ךומסל ןיאד ל״נה ג״הנכה ירבדמ ןיבהש
 ירבדו ,קודו ׳אה ולופיקכ ולפקל א "אש ינפמ תבשב אקוד
 בהז תרגסמו ג״י תוא םלוע יחתפ םאיבה ל״נה ג״מרפה
 ׳יפא ט״קס א״מה ש״מו ׳ו תוא ׳ט ׳יס ע״שה רוציק לע
 ללכ ולפקמ ןיח ׳יפא תבשבו ןושארה ולופק רדסכ אלש
 כ״כו ע״צ וירבדד םש ג״מרפה וילע בתכ רבכ ,ירש
 ואיבהו ש״ועי ע״צ א״מ ירבדד א״ע ד״וי ףד דודל הנפה
 א״מה ירבד חינה איה סגו ׳ג תוא ׳ב ׳יס ט״דה ירקיע
 ל״נה א״מ ירבד ואיב*ש םינירחאה !מ שיש י״פעאו ,ע״צב
 רימחהל שי מ״מ ,ב״י תוא םיתיז יליתשו ׳ט תוא ז״ר םהו
 תבשבו רשפא םא אקוד ולופיק ךרדכ ונלפקי לוחבו
 םידיפקמ םילעבה אמש ןנישייחד ולופיק ךרדכ אלש ונלפקי
 ש״ועי רהזיל בוטד ׳ח ׳וא ר״א כ״כו .הלטבל ותכרב איוהו

 : ז״חאש תואב ןייעו
 ל״ז !רמ תעד תבשב תילטה לופיק !ינעב הנהו (יכ
 אלש ולפקמ סא ריתהל ׳ג ׳יעס ב״ש ׳יסב
 ארבס םש ל״ז ןרמ בתכד ג״עאו ,ןושארה ולופיק רדסכ
 איה תמכסומו הקוספ הכלהד ל״י רמואש ימ שי ססב וז
 א״כ ׳יפג ואצמ אלש שדח !ידש י״ברנ ךרד ןכש אלא
 מ״חב ך״שה ש״מכו .רמואש ימ שי ;ישלב ובתונ ׳א קסופב
 יכאלמ די םריכזנ ש םירחא םיללכ ילענו ך״קס ב״מ ׳יס
 ׳3 ׳יס יכ״דה ירקיעב יתיאר כ״תאו ,ש״ועי ע״שה יללכב
 תעדל יתנווכתנש יתחמשו ירבדכ אידהב בתכש ׳ג תוא

 :ש״ועי הזב אתגולפ שיד ש״כחמ ש״מכ אלדו םילודג
 קרסב איהו יכדרמכ םשב י״ב האיבי וז ארבס הנהו
 ה״ש ה״יבא־ז בתכ נ״זו ח״פש תיא םירשק ולאו
 רחא םייב וב ןפולחב ךירצ ;יאש סינכל םהש תותילטד
 רוסא סינכי אנש אלו םישדח אנש אל :"הבמ ותאצ

 ןלפקנ



 ףכ ל םייחה די תיציצ תוכלה
 ןושארה ולופיק רדסב מ״הו .דמא םדאב ׳יפא ןלפקל

 סדא ימ ׳בב ׳יפא רתימד הארנ ולופיק רדסב אלש לבא
 עמשמ םילכ יבג םתסב וז הרגס ל״ז ןרמ איבהשמו .ל״כע
 ראשל הילט ןיב קוליח שי אלד ןוילע חעד ל״ז וספדד
 ולפקל רסומ ;ושארב ולופיק רדסכ אלש אוהש לכד הילכ
 תעד אוה הזש םויה ותואב דוע ושבול ןיא סא ׳יפאו
 יחתפ ׳ס תוא סש ז״ר ׳ט תוא םש ר״א כ״כו .יכדרמכ

 : ט״י תוא ה״ל ׳יס לארשי רזנ ז״ט תוא סש סלופ
 ולפקמ םאד ל״זו ד״כ תוא ד״מ ללכ א״ת שדל והימ
 אקודו רתומ לכה ןושארה ולופיק ךרדכ אלש
 םירבדד ע״צ וירבד רוסא לכר כ״לאד תבשב ושבולל בצורש
 יכדרמהמ םיחוקל סה רתומ ולופיק ךרדכ אלש ולא
 ולפקמ ןיא םא םויה ותואב ושבול ןיא ייפא בתכ יכדרמ ־ו
 ירבד האך אלש רשפאו .ע״צו רתימ ׳הה ילופיק ךרדכ

 יחיו ׳פ יח שיא ןב ברב ש״מ ןייעו ,םשרושב יכדרמה
 וילע ובתכ רבכ ט״קס הז ׳יסב א״מ ש״מו .ג״י תוא
 גהנמ לע םירזוח א״מ ירבדד רמול רשפא וא .ע״צ וירבדד
 לש ולהקל אב הזו הז לש ולהקל אב הזד ג״הנכה בתכש
 תילטה םיחיגמ סא הז לע הז םידיפקמ ןיא ךכיפל הז
 תעד וניצמש ןויכ כ״או .ש״כחמ ש״מכ אלדו .לופיק אלב
 ׳אה ולופיק רדסכ אלש לפקל םיריתמ םינורחאהו "ז ןרמ
 תילט חקולכ כ״או ןניטקנ יכה םויב וב ושבול ןיא וליפאו
 ׳אה ולופיק רדסכ אלש ולפקל ךירצ ימנ תבשב וריבחמ
 ת״וע כ״כו ,הלטבל ותכרב הי ה.־ ו דיפקמ אמש ןנישייחל
 ׳ו תוא ב״ש ׳יס א״א ג״מרפ מ״י תוא ןמיסה :זב

 :םש ט״דה ירקיע
 םילכה לכ לפקל וגהנש וישכעו ,ובלכב בתכ (הכ
 םהלש לופיקל ימד אנ ןדיד לופיקד רשפא
 שבכמה תחת וחינהלו וטימק טשפל דאמ ןידפק ויהש

 כ״כו ב״ש ׳יס י״ב ואיגהו ,ל״כע םישוע ונחנא ןכ אלו
 םלוע יחתפ ,׳ג תוא םש י״כרגה ואיבהו םייח תוחרא ׳סב
 מ״מ ןכ קכפ אל ט״השב ל״ז ןרמד ג״עאו .ז״ט תוא םש
 המ לע םהל שי יכ ;כ תישעל ןיגהונה דיב תוחמל ןיא
 לפקיש לפקל אב םא רדחל ךירצ םדא לכ לבא ךומסל
 ליעל ש״מכו ל״ז ןרמ ש״מכ ןושארה ולופיק ךרדכ אלש

 וליפיק ךרדכ אלש ולפקל רהזיל ךירצד אהו םדוקה תואב
 םויה ותואב ושבולל דוע הצור וניא םא ונייה ןושארה
 ושבולל רוזמל ותעדו תירחשב תילטה טשפ סא לבא ל״שמכ
 ;ייע .ןושארכ ולופיק ךרדב ׳יפא לפקל רתומ החנמב

 : ב״ל ׳וא םשל ונירבדבו ׳א תוא ב״ש ׳יס י״כרב
 חכש םאו הלילב לופיק אלב תילטה סינהל ןוכנ |יא (וכ
 רחמל ינשבלישכ זא הלילה וילע רבעו ילפיק אלו י

 םשב ז״ט תוא חנ תשרפ יס שיא ןיב .הלחת ונרעני
 לכש סינו־חאה םשב ׳זנכ ברה םש בתכ דוע .םינורחאה
 וגנתי אלו ודינ הלפת רחא םוי לכ ותילט לפקי םדא
 האיפר רפסב אוה ןכו ל״:ע לזמל השקד ולפקל שמשל
 ג״חב ל״ז בלל הפי גרה ואיבהו ז״פק תוא ב״יפ םייחו

 : ׳א תוא ח״י ׳יס
 ןאצמ סא ןלפקיש ךירצו .ןיליפתב ה״הו ,הגהב סש (זכ
 אמש םש םחינהש םיקממ ןאיצוי אלשו ןילפוקמ
 ז״ר .הריבעב האבה הוצמ הוהו ןיליפתה לעב וילע דיפקי
 ש״מכ רוסא תועיבקב לבא יארקאב אקודו .ב״י תוח

 םיחנומ סה סא אקוד ןכו ,ז״י תוא ליעל ןייעו ח״בה
 סא וה לוענמבו תלדב םיריגס םה סא לבא :"הינב
 אלב םתוא חקיל ןיא לוענמבו תלדב םעינצהל שמשל םנתנ

 : תיציצ יבג ז״ט תוא ל״שמכ .תושר
 רדש ימל וילע ךרבל ותילט ליאשהל םדאל בויח לוא (חכ
 לואשל ךרטצי אוהש ידכ תילט ול ןיאו רפכב
 בקעי תיב ת״וש .וילע ךרבל וריעב םירחאמ ומצעל תי:ט

 :ח״י תוא ע״יב ׳ו תוא ט״האב ואיבהו ד״יק ׳יס
 יכ םש שי אלו ב״העב שיבב החנמ םיללפתמ □א (טכ
 ןחיל לודגל דבכל לוכי ב״העבל דחא תילט םא
 דבכל לוכי וניאש הלעהש ׳ד ׳יס ל״קחהכ אלדו תילטה ול
 היארל ־מוד ןודנה ןיאש ש״ועי ותילט ול ןתיל לודגה
 ינפב וגהנש יתיאר ןכו רבד אמע ןכו דבכל לכויש טושפו
 הצופ ןיאי םימעפ המכ ו״תשורי ק״העב רוא ירואמ םינבר
 ירקיע ברכ וזמרו ׳ד תוא ד״ס ׳יס ץמוא ףסוי ברה .הפ
 .ט״י תוא ע״יב ׳ט ׳וא ג״ח ל״כז.ד״ע תוא ׳ב ׳יס ט״דה

 :וב אצויכו הזב ש״מ א״צ ׳יס םייח בל ןייעו
 דומעה ינפל ץ״ש וב ףטעתהל להקל תילט רדנש ימ (ל
 אלב ףאו ךרבלו ותוא לואשל יאשר דיחיה ןיא
 וניא רבכו ץ״של קד רדונכ תעדד יאשר וניאד ל״י הכרב
 ׳יס א״אג ג״מרפ. הינוממב הוצמ הימויקל אחינ ר ::■ול ולש
 סלוע יחתפ ׳יסה הזב ש״רכ ואיבהו ׳ה תוא ד״צרח

 : א י תוא ׳ יסה הזב
 וריבח לש םירפסמ דומלל רוסא לבא .הגהב םש (אל
 אמשד י״ב ואיבהו י״נב בוחכ םעטהו ׳וכו
 בתכו ,שומשמ בורמ ערקיש דע הברה סהב תורקל אבי
 סכב דומלל ריסא יארק ־ב ׳יפאד הזמ עמשמו י״קס א״מ
 ויה סא ׳יפאו .׳ה תוח ל״סח ג״י תוא ז״ר כ״כו ש״ועי
 םש בתכו ׳ז תוא ז״שמב ג״מרפ ,רוסא כ״כיבב םיחנומ
 הליפת רודיס סיאצומשכ כ״הבב םיגהונ םלועהו ג״מרפה
 עדוי יניאו וילעב תעד אלב םיחקולש וריבח לש המודכו
 ע״שה■ רוציק למ ;חלושה ידומע ואיבהו ל״כמ הזל רתיה
 ל״סחה ןושל הזו ,ג״י תוא םלוע יחתפ ו״ט תוא ׳ט ׳יס
 יכ םדעב רפכי בוטכ ׳הו הזב ןירהזנ ןיא םיברו :ש
 קירל ;׳עגי תויהלו חורטל רבג ןוכסי המד איה הגגש
 רדעהה אלכ יהכ תחת עגנ לבקל הריבעב הוצמ ותושעב
 השועיכ רכש םינתונ הריבע רבע אלו םדאה בשי םאש בוט
 דבכמל היל אחימ םסרפלו לוחמל לארשי לכל יוארו הוצמ
 םיחינמה ׳יפאו ותביסב םדא םוש שנעי אלו וירפסב היצמ
 רודיס חקיל אמלע גוכנד רחאמ כ״הבב תולפת ירודיס
 וניא םש וחינמהד ישוריפכ ומתס ודיב אבה ןמ הליפתל
 רוזחיש לכ הינוממב םוצמ דיבעלד היל אחינו דיפקמ

 םוקממ ונאיצוי אל ימנ ארקיעמו .היהש םוקמב ונמיגיו
 קרפכ ותואבש הל תחכשמד ,םילעב תעידי ילב םוקמל
 ןכו .ולטונה לע סועכיו ונאצמי אלו וכרצל וילעב ונשקבי
 וא כ״כנמ םאיצוהל תושר הנתינ אל שדקה לש םירפסב
 הלכתו;דוביא ידיל ואיביש שידקמל הזל אחינ אלד ד״מכב
 הגהב״מ״חב ןייעו .ל״כע סהש םוקמב ודמליש אלא (ינרק
 איצוהל אלש תומודק תונקתב אצמנ ל״זו בתנש ג״סק י״סס
 ואיבהו ל״כמ םילעב תושר 'ילב כ״הבמ רפס וא תילט
 יחתפ'. ד "וי תוא ש״החמ ד״ע ד״ל ףד ן״ש

 (י י :ג״י תוא םלוע
 ־םש



 חרוא םייח די תיציצ תוכלה
 הלוגה ראב

 : ו'לק ;ילוח ז

 א׳מ חוחנמ א
 לאומשכוג״כ תנשו

 םהידגב יפנכ לע ביתכד תיציצב תבייח ןיפתוש לש תילט י ה: תונטק תיכלה י״נ) ודומלב םתוא
 :םיפיעס ,ו ובו .תילטה ערקנ ןידו דגבל דגכט תיציצ ריתהל םא וט

 אקודו הגה :אל רחא דגבב םחינהל אלש לבא רחא תילטב םנתילו הז תילטמ תויציצ רתום א א
 (ב״כ ףד :מ״ב ׳ס ׳םותו יכדרמ) םיתמ לש הילטמ הציצה ריתהל רתומ לבא אבוית רב לש תילטב

 וניא

 םייחה ףכ
 וריבמ לש םירפסמ דימלל רוסא לבא י ,הגהב □ש (בל
 םירפס ילצא ודיקפהו חיה אוה סא והימ ־וכו
 יכ ונממ קיתעהלו תורקל רתומ הזג אצויכ רפס ול ןיאו
 מ״ח ע״ש חהנהב אימר .ולצא ודיקפה יכהד אתעדא יאדו
 ׳ט תוא ריא .זיקס הז 'יסב זרכה כ״כו ׳ך ׳יעס ב״צר ׳יס
 הנושמ רשקב רפסה םתסו ררצ םאד ע׳מסה סש בתכו
 ירקמו היל חסינ אל יאדי זא ותאירקב דיפקד והעד הלינד
 ןכו .שייעי ל״כע וכותמ ותקתעהב שרו ותאירקכ די חלוש
 חוא א״א גדנרפ סש ריא .ש״הסמה ש״מכ י׳קס אימה העד
 תוא םליע יחתפ ז*א םשב ד״י תוא םיתיז יליתש היכו .דרי
 חרכומ וניאד בתכש שיהנ ןייע רישכמ ך־שסו אימה ש*סו ג*י
 ידס,רד אירסב םתעד םילעבה וליג יאד הדומ ךישה סג אלא
 ה״הד ז׳קס הז ׳יסנ ז״טה ש׳מו .םרעי וכותמ דומלל רוסא
 מ״ח לע עימסב ןייע אוה אמעס דחד ס״ח לצא ןכשממב
 הגהב םירומ םש שימ ןייעו .ש״יעי רסאו א ־יפס ביס ־יס
 דרי תוא שיהחמבו סש ט״הבגו ב״עק ׳יס דיויבו

 : םש םליע ימתס
 ןיליכי ןיאצמנ םירפס ןיאש הרוח לוטב □1^03 (גל)
 סהמ דומלל וירפס ליאשהל דחאל ףונל ןיד תיב
 .םש הגהב ס״רומ .םירפסה ולקלקתיש סס ול ומלשיש דבלבו

 : ׳ה חוא מידב םש דוע ש״מ ןייעו
 ונייהו ׳וכו תיציצב תבייח ןיסחוש לש תילט ׳כ ׳יטס (יל

 תיציצ אלב איהו .וב וריבח ךליש הצורמ ורינחש
 ןיפחיש לבא תיציצ אלב רוסאו תיציצ וב תושעל בייח

 וג ךלי אלש וריבח לע דיפקמ יאו תיציצ וב שיו
 ה״סא תילט רועיש קלח לכבו הקולח ידכ וב םי וליפא
 ונש ׳אה קלח יכ .אשת אלב רבוע ךרבמו הליזמ ושבול םא
 ג*מרפ .תיציצ ןיידע וב ןיא םא שיכו .ולש ןניא תיציצ ׳נ

 ־.ודנ חוא םליע ימחפ ׳ז חוא זישמב
 תוסכ לבא יוכו תבייח ןיפחוש לש תילט •□ש (ייל
 ןתנ כ״א אלא תבייח הניא יונה סט ןיפתושה
 רזעילא קשמד .רחא תוסכ ול ןחיו הב שמתשהל תושר יייה יל
 ט־הגהב ןרהא די ואיבהו .ג־ע דרח ׳ד זגה תישאר ־סב
 וילק ףר זגה תישאר קרסמד בתכ א־ער תהגהב והימ ם־׳יט
 םלוס יחתפ ואיבהו .תבייח ם״וכעה סט חוסחושד טמשמ
 אלו תיציצב בייחל בתכ ח״האה םנמא .שיוסי ודנ תוא
 ואיבהו .השאו שיא תופתוש לש תילט ןכו .יילע ךרבי

 :םש םלוע יחתפ

 תילטמ ׳יפאו יוכו תויציצ ריתהל רתומ ׳א (א
 .שדח תילמל ;םי תילטמ שרו ,םרח תילטל םדמ
 לודנ תילטמ תויציצ ריתהל רסומ ןכו ׳ב ׳ואו ׳א ׳וא ייכרב .חיב
 ׳,ם דיי־ח הריהי תיב ׳ישח .םשב חיהא ,ןטק תילטב םנהיל
 לש דגבמ ריתהל ןיא לבא ־א חוא םליע יחתפ ואינכי סיכ
 ןנברדמ קר ובוימד ןטק לשב םחתלו תיהמ ובויחד לידג

 ׳ט ׳יס ט־שה ריצי ק לע ןחלשה ידומע ואיבהו ,םייבלמ ׳ה
 .םש םליע יחתפ ואיבהו ח״הא םשב ביס כרו ך חוא

 חיועה םשב שימ נ״י חוא ןמקל ןייעי

 ףיס איאב ג״מרפ ןייע ׳וכי היציצ ריתהל רחוס □ש (ב
 ת״ר בייוחסה תילטמ עיצו ל״ח בתכש ׳ב חוא
 םיוב־ םהינשב אקיד אמליד וא ,ריתהל ירש יא ןנברל
 לקימ ס״יבלמ ׳ה והימ .לכע נ*הכ אל דגבל רגבמ ריתמ
 ואיבהו ריתהל חיהא כרו ׳םש ןחלשה ידומע ואיבהו הזב

 :םש םלוע יחתפ

 .ךנגמ תיציצה ריתהל אקודו ׳וכו תיציצ ריתהל רתומ 0
 לבא רחא דגבב סכרוכלו םרשוקל רוזחלו הז
 םירושק םהש ימכ םימילש תויציצה איצוהלו דמה ךותחל
 בקנב טוחב םתוא הלותש ייע רחא דגבב םחינהלו םיכורכו
 םילופכ םשכ םוקמ ןיטוחה ףוס סינכמש וא ,הזב אצויכו
 לידגהו ףנעה םכותב סינכמו רזיחו בקנה ךות ׳חל ׳ד
 ׳אה היעשי וניברה אלד ,רוסא הבינע ייע סחיא הלוחו
 הזנ ריתהש ב״ע די׳י ףד םייח שס סב תיציצ חיכלסב
 .ףיס א*מ ףר תוחנמ] ל״ז יישרכ אלא רבדב דיחי אוהד
 תמכסה ןכו ,יושעה ןס אלי השעת יוהד ליסד סיסעדו [איט
 לע המהש ם״יעו .ו״צ ׳יס םייח בל כ״כ ,םינורחאה יננר
 אלו םתסב ב״וישב ׳אה היעשי יניבר ירבד איבהש ייכרבה
 תופסות ירבדמ ימנ מיכו ,שיועי םיקסופה לכ דגנ םהש רכז
 וניברכ אלד קביס והל ,ריבאו ה״ד א״ע ביס ףד תוחנמ
 קבאה בקנ ךרד ריבעמ היה אלש ל׳נ ל״זו בתכש ׳אה היעשי
 כ׳׳לאר וב רשיקו חינמ ינימשהו רתויה לכל ן־טיח ׳ז אלא
 רמא קבאה ךרד תילטה ןמ תיציצה ריבעהל לוכי היה
 אוהש לכד עמשמ ,ל״כע תיציצב םיאלכ תחכשמ אלו ןתיישע
 קבאה ךרד ותיישע רחא תילטה ןס תיציצה ריבעהל ליכי
 הרישק ןנעבד םושמ הרישק תילטב וז הרישק בישח אל
 ןייעו •אה היעשי וניברכ אלד הזו םיאלכ רוסיא הב שיש
 אלד הארמו הזב ש״מ •א ׳יס גימב םילעפ ברהל
 םירשקהו תוכירכד םש ש״מ םנו ׳זנה תופסותה ירבד האר
 ׳יס ייכרבכ בתכ !כ אל הזוזמה הביתכל המוד תיציצה לש
 תביתכל המוד וחריזשו תיציצה חיייט אלא ־ב תוא ט״י

 תועיבקכ אוה דגבב תיציצה יטוח תועיבקו הזוזמה
 שיו אחגולפמ קיפנ אל הז ןירד ןפואב ,ש״יעי תיבב הזיזמס
 חרבסלד תיציצ אלב תופנכ ׳ד תב דגנ תשיבל רוסיאל שוחל
 םיאלכל ימר אלד ןויכ דגבב הרישק בישח אל הז תופסותה
 ירבד טשפכ היסלי השטת כ״ג וב שי אמש םיחל שי דועו
 ז״טה ירבדל סגו ׳ל״ז םייח בל ש״מכו הימעדו ל״ז יישר
 יישר ירבדב רמא שוריפ שריפ ׳א לכש א״קס רימאמסו
 השטה םנו םכיריפ ־יש־ י־בדב אחיא אהי אהד ל״י
 םישוריפב םיריסא ריתהל ינל ןיאד ןפיאב שייעי ה״מ אלו

 :ס־ליחו ,םיקוחד
 סש



 ףכ אל םייחה וב תייצ יצ תוכלה
 ןיאשנ אקווד ינייה רכו תויציצ ריסהל רסומ ,□ש (ד
 דיההל ןיא ןיייצמ ח־צ־צ םי אה ריטב ןיייצמ היציצ
 חויציצ לקב לוזב סונקל רשסאד רסאמ דגנל דמס תיציצ
 רודיס ה״צ ׳יס סייס בל ׳ב הזא ז״שסב גימרפ ,סורסא
 !ישוכב ג״מרפה בחכ דיעי ,סש םלוע ימהפ ׳ה סוא טייב
 אספוק ילכ דימל יסנ שומל ידנ רחא םעט ׳א הוא ס־י ׳יס

 :יב סוא םשל ונרבדנו ש*וטי .םיציצב ןיביימ
 רחאה דגב וחוא היהיש ןניטב דגבל דננס ןיריחמד א|ךן
 י״כמ כ״ס ןכ .אחועישפל ןנשיימד וב וליטהל ןמוזמ

 :׳א סוא ט״הגהב םחנמ ירבד איטיז םימנ א״רהסל
 סוכירכב. שי ׳יפאו 'וכי סויציצ ריסהל רחוס םש (ה

 :ס״מ חוא א״י ׳יס ל״שמכ .הרה םש רססמכ
 הבינע ירכ וב ראשנש י״פמא רתא סוס קספנ םאו (ו
 דגבב וחינהל רשכ היה {ןמב ראשנ היה סאו
 ייכרבה בסכו ,שיוטי לוספ אוהש י״בב ליד ןרס בחכ רמא
 עסשסו הז ןיד טימשה ע״שב אכה !רמד סגהו ל*זו •נ חוא
 חסא ןרמ לש ושוריפו חסא !יד ןידה ,סיל אקפססד חצק
 אוהש ןויליג סכב הב יטמ לאלצב ר״רהמד הסט סג המו ביציו
 םחורי וניברו ש״ארהו י*שר ירבד יחכומ יכהי ןומדק ברס
 ברה כ״כו ,האיבה ך״ירס סנו םימילש !יטומה ייהיש ונחכש
 ׳יכו והיבחכ ר״או א״סו זיטה סגו ,סמא ןידהד חנזה סכרב
 דגבב וחינהל ליספו ל״ז ןרמ בסכד אכד הארנו ,ש״וטי ליכע

 איבהש לאלצב רירהומ ןושלמ טסשמדנ ,סנחתכל ונייה רמא
 ל״ז ןרמ חעדל לאלצב ברה ןושל הושה לד י״כרבהי י״כרבה
 הז ׳יס א״מה כיכו ,ג״קס ב־י ׳יס ז״טה ירבדמ עמשמ ןכו

 סלחתכל א״כ רחא דגבב ונסיל ריסא וניאד אידהב א״קס
 זישמב ב״י ׳יס גדנרפ ׳ב ׳וא ז״ר כ״כו ׳נ סוא ס״וט כ*כו
 ראשנ אל סאד צישה סש ש״מו] ב״ע ט״ק £ןר צ״ש ׳ג חוא

 ג־חל״כזה וילע םימ !ייע דבעידב רישכמ א״סה הבינע ידכ
 מ״כו ׳ז חוא ב*י ׳יס םיתיז יליתש ׳ב חוא ע״יב [יצ חוא

 :ש״החסה ש״מכ אלדו ,׳כ חוא א״י ללכ א״ח ירבדמ
 רחא טוח וב רושקל רחומ דחא טוח קספנ □אן (ן
 ונחנש סדיק ורשקש אוהו ,ןינדוג ב״יל ומילשהל
 ינשה הז טומש ןימו .ר תואי ב״י ׳יס ל״שמכ ,חילטנ
 ׳יעס א״י ׳יס ליעל ןייע ,המשל ייוט אוה כ*ג יי ורשיקש

 :טיכס אוהו ׳א
 הצח סאו ,אל דחא דגנכ םחינהל אלש לבא םש (ח
 יב תושעלו םכילשהלו יננה ןמ חיציצ ריתהל
 יוהד רחומ אוהש יאדו תונושארכ ןס חופי תורחא תויציצ
 ט׳יסגהב ג״הנשה כ״כו ,םינל ,יהונאו יצא הז ביתכו ,היצמ יונ
 ׳ב יוא י״כרנ ׳א יוא ריא ט־׳הנהנ א*י ב״קס א״מ ב׳קס חנכו
 חחפ ביל חוא א״י ללכ א*ח ׳כ חוא זיר ׳ד חיא ךוסו
 חיי תוא ׳ט ׳יס ע״ש ריציק ׳ו חוא ע״יב ־נ חוא ריבדה

 : קיימסכ אלדו ׳ז חוא ךל ךל ׳ס יח שיא ןב
 םיפי רמוי חינהל ירכ ח:ציצה ריסהל הצורשכ <ט
 הצורו ןריתהל החרטה וילע השקו
 רוסא ׳א חוא ר״א ואיבהו ׳ב חוא ח׳ועכ ירבדל .ןכחוחל
 ירבדמ לבא שיועי ז״טה ירבדמ ׳נ חוא זישמה קדקד ןכו
 דיהו ׳ושחב ו׳כלומ י״רהס ביכו ,ךותחל רחומר קדקד שובלה
 א״ח ביכו ךיחחל רחומד שובלה םש לט ׳ב חוא ייכרבה
 ׳יס ךסוי חנותכ םשנ ׳צ ׳וא איח ליכזה ביכו ב*ל ׳וא אי ללכ
 ריבדה חחפ ביכו לקהל דיצ ׳יסג םייח בל תעד גיכו ׳א
 (זט)

 :אנידל סהמע םיכסהו רהומ אוהש ־ופ המכ סשנ ׳ב ׳יא
 חישטל ךירצו תויציצ ׳ג וא ׳ב ותילטב קספנש ימ (י
 וריתהל !יא דחא ׳יפא רשכ ראשכו םירחא
 סא ךא ,היצמ יוזיב סושמ אכיאד סושמ וכילשהלו תילטהמ
 םינושארהש וא םינושארהמ םיאנ רחוי תויציצ חישטל הצור
 םיפיה חינהלו םריתהל רתומ םישדח חינהל הצורו תצק ולב

 ו״נלוס י״רכס ׳ושת סשב ׳ב חוא י״כרב ,היצמ יינ םושמ
 ואיבהו אנירל סססע םיכסהו י־כ בינח ןב םירהמ 'ושחו
 ׳ב חוא ח״עש ׳צ חיא איח ל״כז ׳ז סוא דבוע חיב ׳יס

 :םש ח״א ןב
 הצור סא לבא ,אל רמא דגבב החינהל אלש םש (אי
 רחומ חופמ ־ד ול היהי אלש רמ תילטהמ חישיגל
 ןרהא די .ב״קס א״מ .רסא דגבב םחינמ וניא ,יפאו ןלטיל
 ׳0 סוא ז״ר ד תוא ייכרב ׳ב תוא א״אב גדמס .ט״הגהב
 ירבדמ אצוי שרופמ ןכש בתכו ׳ג תוא ע״יב רודיס סכ א״ח
 תוא סיחיז יליתש גדכ ב״ל *ןד תיבס הרות ׳סב ץבמרה

 :ר תוא א״כ ,יס לע ונירבדב ןמקל ןייעו /ב
 יאשר םירשכש סדנא ,םישארהמ רסא קספנ םא ה״ה1
 סשתר סש א״י סס א״מ ,ןימילש תושעלו ןריתהנ
 רוציק ד יא סיסו* יליתש ר תוא ע״יב רודיס סש א״ס
 רתומ םדכעל תילעה רכומ םא ןכו ,ח״י תוא ׳ס ׳יס ע״ש
 םש ז״ר םש א״א סש א״מ החא דגבב ןסינמ ןיא ׳יפאו ןלעיל
 תוא םיפיז יליתש ש״ועי ר״אכ אלד כסכו *"פ תוא י״כרב
 כ״אא תיציצה לופיל רוסא וריבחל חילמ רכומשכ לבא /ב
 תוחלאשה סשב סש א״מו ס״ב ,רחא תילטב ועבוקל הצור
 יליתש .סש ייכרב ,הש ג״מרפס כ״כו .סש א״י .ךל חלש ׳פ

 היגהל הצרש ׳א תוא ר״אסכ אלד י״כרבה םש בתכ'] .םיפיז
 ומוקמב ומצע ת ותלאש ה ןושלד ח״בה איבהש תוסלאשה ןושל
 ןסיקמב סיתלאשה ירבד האר אל ר ׳אהו ינכ ש~ס0י אל

 ,ר״מאמה ש״ס ןייעו ומצענ חוחלאשה איבהש ייכרבב ש״יעיו
 וב תושעלו ושבילל הצור חקיצה הז סא ־יפאו [,נ תוא
 ,רחא תילטב סחינישכ כ״אא םריתהל רכומל ריסא היציצ

 :ת״יעכ אלדו ,םש י״כרב
 צ״או .ויתויציצ ריסהל רסומ תילטה הלגתנ םא (בי
 ךותחל םנ רחוס םא ע״צו ,רחא תילטב םחינהל
 חוא םלוע יחתפ ■הז תילטמ ירמגל תיציצ חוצס י לטבתנש ןייכ
 יילע דיפקמ ןיאו תילטה הלבד ןייכ ר־טלנו ,ח״הא םשב ׳ב
 וילט השק םא םהש ימכ םתוא חקיי ךמה חא ערקי
 הלבחנש ןויכ !־."אי .סנמ לע םכחמל .ןיאו םריתהל החרטה
 ריסהל ול המל רמא תילמב םחינהל ול צ״א תויציצהו תילטה
 ׳יפס א*כ ׳יסנ ליז ןרמ שיסכ חילמה קורזל הצורש לייו סחוא
 וא /א י״פסס סש ליז םירומ ש״סכ תיציצה חא זיננלי ׳ב
 תיציצ תוצממ לפנתנ קר ירמגל ולוכ הנסבחנ אלש ןינכ ל״י
 התושעל הכיתח הזיא ינממ חקיל לכוי לבא התע אוהש ומכ
 הסואמ תושעל ירכ תיציצה ריסהל הצור כ״ע רחא דגב
 חישטל רחומד סדיקה תואב ש״מכו .רחא דנב הכיתח

 : רמא רגב תילטהמ
 ןיא ׳יפאו ,אבויח רב לש תילטב אקודו .הגהב □ש 0י
 ׳ב חוא ר־א .ריתהל ןיא ןנברדמ אלא ובויח
 וז הגס ירבד לט ׳ג חוא תיוט שיסו ׳3 חוא א״א גימרפ
 ריתהל יאשר ןיא ןנברדמ אלא בייח וניא ׳יפא טמשמ ליזו
 ל־ר ליכע יונו אתיירואדמ בייחש תילטב םחינהלו

 תילט



 *ז

 םייח וט תיציצ תוכלה חרוא
 םהידגב יפנכ לעד םושמ רחא דגבב ורפותלו תויציצה םע אוהש ומכ ףנכה הקיל לוכי וניא נ ב .דלונה ראב
 םיתשל הוקלחש התכלהכ תצייוצמ תילט ג ג :היישע תעשב הז דגבמ היה אל הז ףנכו ןגיעב ׳י=" •> ;׳מיח:^־
 השעת םושמ וב ןיא םיתש וא תחא תיציצ םהמ תחא לכל ראשנו ףטעתהל רועיש וב שי קלח לכבו ל^מי,3^ונ^
 י״שריפו ורפותל יאשר וניא ףנכה תפשל ךומס תועבצא השלש ךות תילטה ערקנ י ד :יושעה ןמ אלו ׳

 וליפא הז םעטלו ה תיציצ םשל ןיטוח העבש וילע ףיסויו ונחיניו הריפתה טוחמ רייתשיש ןגישייחד

 ףכ
 ןנברדמ אלא בייח וניא ׳יסא אנויס רב לש חילס
 אתיירואדמ בייחש תילטב םחינהלו ריחהנ יאשר וניא
 בתכש ינ חוא טיהאב קיטו ,אבויח רנ וניא לש
 ןייעו ןירורב הה יתעדלו ;ימגסונמ סה הרעה ירבד
 : יא יוא ־יס לישמ קימו רחא ךרד בתכש ׳ג תוא רי׳סאס
 לש תילטמ תיציצה ריתהל רתומ לבא .הנהב םש <יי

 :,ב ׳יעס אינש ׳יס ד״ויב ןייע .םיחמ
 דגבב ורסותלי רכו ףנכה חקיל לוכי וניא ־ב ׳יעס (וט
 רתוס ימצע דגב ותואל לבא עסשמ רנו רחא
 ב״כו .תורשכב ותיישע תליחת היה הז דמב ירהש ורפותל

 הצור םא וליפא גיקס ז״טה ירבד יסל םנמא סיקס אימכ
 ךחסנד ןויכד ל־סד .רוסא ונממ ולטנש דנב ותואל ורבחל
 חיאו הכיתח התואבש תויציצה ולטבתנ םשמ לטינו דגבה ןמ
 וסכ תילטה םע הכרבחיו רוזחי הא הימ אלו השמת הב
 הנרפחיו תויציצה הנממ ריתיש ךירצ אלא .תויציצה םע איהש
 ג״מרס ןייע .שדחמ תויציצה הב השעי כ״מאו דגבה סט

 : ךומסב ןייעו ׳ד (תואו ׳נ חוא ז־שמב
 םיתשל הוקלחש התכלהכ חצייוצמ חילמ •יג ׳יעס (זט
 חינה בתכ .ה*סלו השעת סושמ וב ןיא ׳יכו
 לכל ףרצמ סא לכא ודבל קלמ לכב ףטעתמשכ אקוד ליח
 תיציצ םוש תרמאה הכיתחב ןיא ׳יפא תרחא הכיתח קלח
 ליחתהשכ ירכש ה״מלו השעת םופמ תונושארה תיציצב שי
 אלא םש ןיאו ףנכה וחוא לטבתנ דמא ןרקב תרחאה רופחל
 ׳ד תג תישענ הלוכ חא כ״חא ריפחישכצו תופנכ ׳ג אלא
 ואיבהו .ל״כע הדכלו השעת םושמ תונושארב אכיאו תוסנכ
 ג״קס ז״טה והימ ׳ס חוא תדע ׳א חוא ייבגהב גיהנכש
 הכיחח דחא יצחל ףרצל לוכי הצרי םאד בתכו וילע קלח
 תיציצהו םישדחה תוסנכ לע םישרח תיציצ תושעלו רחא דגנמ
 ¬ה חוא ר״א ד״קס א״מה תעד ןכו .ולספנ אל םינושארה
 יט חוא דבוע תיב רודיס ׳ג תוא זישמ ־ד חוא רימאמ

 :רקיע ןכו בתכו
 הליחתבכ דחי םיקלחכ ינש רבחלו ריזחל הצור םא לבא

 ז״שמהו ז״טה ר־ה סדה תעדל םכבש תויציצה םמ
 א־סה תעד ןכו סימלו השעת סושמ וב ןיאו רתימ םש
 י״בגהב ןרהא די ואיבה ׳ב ׳יס ח*אח ץראה ירפ •יו נ*,רס
 םינש יפ .שיהמס ואיבה השמ דמח ׳מ חיא ז*ר הש ריסאמ

 יושעכ ןמ אלו השעה םישמ הזנ שי חיגה העדל לבא
 םיקלחה ינש רבחלו ריזחל הצרי סא ז*טכ תעדלו לישמכ
 םתושעלו דז.אה יצח לש תויציצ ינש רימכנ ךירצ הלחתבנ דחי
 וסכ תיציצ וב ןיאש קלחכ הז יוהו .םרפתיש רחא שדחמ
 ברכ כ״כו שדחמ תיציצ ונ חינמו ןושארה קלח לט תפשוח
 תוא ל״כז ׳ו חוא יינרבכ ואיבהו ׳א ׳יס חיאב ףסכב הפחנ
 כ״ני .ץראה ירפ ברה לע המחו גיהכב א״כ ריתהל ןיאד ־צ
 א .חט יוא .איי ללכ ח״ח סיכו .רקיע ןכו בתכו .דד־ חוא עי׳יב .יש

 ערקנ

 םייחה
 ךל ׳ס ח״א ןב ברס קספ ןכו .ודנ חוא ׳ט ׳יס טיש רוציק

 :ד״וי חוא ךל
 קלחב סא לבא ׳וכו רועיש וב שי קלח לכבו םש 0'
 ירכ וב ןיא ׳א קלחבו ףיטיע ירכ וב שי יא
 ידכ וב ןיאש הז קלחמ תיציצה חא ריסהל ךירצ ףוטיע
 סש איח ׳ט חוא ז״ר .רופחיש רמא וחינהלו רוזמלו ףוטיע

 :סש ע*ש רוציק
 וב ףטעתהל ירנ ומצע ינפב קלח לכב ןיא םא1 <חי
 בינו םש ע*ש רוציק .תויציצה לכ ריסהל ךירצ
 רפוחש ןיב קוליח ןיאו .ח״הא םשב ׳ד חיא םלוע יחתפ
 ריתהל ךירצ םמצע תיציצה יקלח ינש רבחמו רזומש ןינו רחא סיקממ

 :׳זנס סשנ סש ע״תפ .םרשקלו רוזחלו םהבש תויציצה לכ
 לכב ןיאש רע ןוסכלאב תילטה ערקנ םא ןך״|ךך (טי
 רמא לבנ םיש י־סעא תופנכ ג א*כ דחא
 םינשל קלחנש ומצע .תילטהו .תויציצה םילטבתמ תילט רוטיש
 רזוחשכו .ילוכ קלחמ יוה ובור קלחנש )ויכ הז ןינעב
 ׳זנה םשב םש ע״חס .ויתויציצ ריתהל ךירצ ורפוהו

 :ק׳׳ומ כ״כו
 היואר הניאש דע יארמ רתוי הכורא תילט ןכו (1
 תופנכב תיציצ הב ליטיש דוי ׳יסב ראובמש השיבלל1
 ךירצ םינשל תילטה קלח םא ךרבי אלו תולופכה
 :דנה םשנ םש ע״תפ .שדחמ םתושעלו רוזמלו ויתויציצ ריתהל
 ליגמ ומוקמ השענו תילטה ןמ ףנכה ערקנ סא ןכל (אכ
 ןמ תויציצה לב ריתהל ךירצ תיציצל יואר וניאש ׳
 ירכש .שדחמ םרשוקל רזומ ג׳חאו ףנכה םיקמ עברלו תילטה
 תויציצ יגה םג ולטבתנ ליגעומוקמ השענו ףנכה ערקנש העשב
 הרוטפ איהש תיפנכ יג תב תינטכ תישענש ינפמ םירחאה

 :ג״נ חוא ןמקל ןייעו ד־וי 'יסב ראובמכ
 יאשר !יא יוכו שלש ךות תילטה ערקנ ׳ד ׳יעס <בכ
 טוממ רייחשיש ןנישייחד יישר ׳יסו .ורפותל
 אל םשד םומל ןיא תועבצא יגל ץוח הדשמו דכו הריפחה
 אליממו .אידהב ל״ז י־שר ש״מכ 1.אוה תיציצ תיילת םיקמ
 םעט יסל ירש לדיג רשקמ הטמל ערקנשכ ה״הר טמשמ
 ןמקל אידהנ סטו .אוה תיציצ תיילת םוקמ ואל אהד הז
 חוא ןמקל ןייעו ד*י תוא איא כ*כו ׳ו חוא רימאמ .יו ׳יעס
 הסמל ףנכה תפשל ךומס תילטה ערקנ םא כ־או .איל
 ורפותל רתומ רגבל רבוחמ אוה ןיידעו לדוג רשוקמ
 תילטל רמצ טומ וליפא הצריש טוח לכבו ערל
 ןיאו לדוג רשקמ הטמל אוהש ןייכ יישר יסל אהד .רמצ לש
 רייתשיש ןנישייח אל תיציצ וב ליטהל םיקמכ !חוא יואר
 אוהש ןויכ םרמע ברלו .רופחל רתומו 'וכו הריפחה טוחמ
 היתילד ןאסכ ןנירמא אלו וילע דנב תרוח דגבנ רבוחמ ןיידע
 הריפחה העג וב ויהש תיציצה סנו רופתל רחוסו ימד

 :ו׳ט ייה ןמקלו רדי ׳יעס איי ״םב ש״מכ .גספנ אל
 םש



 בל םייח וט תיציצ תוכלה חרוא
 ןיאד אנדיאה רופתל רתומ השלש ךות תערקנש רמצ לש תילט הז יפלו .רופתי אל אוהש לכ ערקנ
 דגב תרות היב תיל השלש ךות ערקנד םושמ אמעטד ׳יפ םרמע ברו ו רמצ יטוחב רופתל ךרד
 תילטל הרטפ אל ת־ציצ היב דבע יאו בושח קיספד ןאמנ הרפתד גיעאו ימד היתילד ןאמכו
 ויהש תויציצ אלא לספנ אל םרמע ברלד א״יו ־י רשכ אוהש לכ רייתשנו ערקנ םא הז שוריפלו י
 אכיה םלוכ תא אצי םימש אריו רשכ תויציצ וב ליטה ורפתש רחא םא לבא ורפתש תעב וב
 תיציצ ותואש ערקל תיציצ תלטה םדק םא הטמלו וב יולת תיציצהש בקנמ ערקנ םא ־י ה:רשפאד
 םא תיציצ וב ליטה ב״חאו ורפתו אוהש לכ ונממ רייתשנו ערקנ םאו רשכ ערקה תעשב םש היה

 אוה

 הלוגה דאכ
 סש ו :ש״ארה ה
 י״נ ח םחורי יבר ז
 ירבד ןיטונ ןכו
 וכלהמ אי׳פבמ״ר

 תיצוצ
 ףסוי היב ט

 םייחה ףכ
 ךיח ערקמ םושמ אמטטד ־יפ םרמע ברו □ש (נכ
 יאלט ליטהל ךירצו יוכו דמ חרוס סיב היל יג
 תועבצא _יג לע חיעבצא יגמ רחוי יאלטה היהיש דגבה לט
 לוספ רגכהליס סב וב ויהש סיציצה לבא ,חיצ־צ וב ליטי זאו
 .יב חוא ל״סח ׳ו היא א״א לט״כ סוא א״י ללכ א״ס .ה״מו השעה יוהד
 ךירצ לגעה גסא לבא ךמה לש ערקה םיקמ לנטהנ אלד ןימו
 :ט*י יואו א״כ יוא ל״שמכ .שדחמ םסוא השטי כ״סאוסויציצס לכ רישהג
 היציצ ול תושעל ךירצש דגבה ןס ירמגל ךמה ערקנ םא1
 יולב אוהה םיקמה לבא עבורמ ומוקמ ראבנו שדחמ
 םוקמב ךמה תיציצ השעיו יילנה איהה היקמ ךיתחל הצורו
 םה ןיידעו םינושארה תויציצ יג לט אששס םוש ןיא קזחהו
 תרות לטבתנ יולבה םוקמ ךתומש העשבש י״פעאו .ןתורשכב
 םיקמ אוהב ךתחה םוקמב השענו יולבה םיקמ ותואמ ךנכ
 ןנירמאד םינשל יחילט ךחוח ומכ •סונכ ךכב ןיא קזחה
 ךתחה םוקמ אוהש םישרחה תופנכב תיציצ תושעל רתומר
 !ס ולטבתנ םינושארה חופנכו שדחמ ושענ ולאד ג״עא
 אלש הליחתב ויהש סינישארס תויציצה כ*פעא■ דגנה הז
 אל ימנ אכה ז״ט תיא ל״שמכ .ולטבתנ אל ךתחה סיקמב
 תילטה ןס ריסמש הכיתחה םא הז ןינעב קוליס ;יאו .אנש
 תיציצב בייחש ריעיש תילטב ראשנש ןויכ אלא הנטק וא הלודג
 .ילטבסנ אל סינושארה תויציצ םעפ םושב ולנעתנ אל תופמהו

 :קרדו ש״יט חיי תואו ז־י חוא ל״שסכ
 בתכ ,תילטל הרטפ אל תיציצ היב ריבע יאו □ש (דכ
 ש״ארה ןישלמ ראובמ אוה ןכ ׳ח תוא ר״מאמה
 ירבד לע המתו .ו״יר ירבד סה ךכו לד ןרס ןיבהש ומכ
 רחא תיציצ וב ליטה םא רשכ ע״כלד בתכש ד״קס זדנה
 שיבלה כ־נו ש״וטי םינוכנו םירורב ןרמ ירבד אלא .הדיסחה
 חא רטס אל רפחש רמא ייפא תיציצ היב דיגע יאד

 :א״י תוא סיתז יליתש ,תילטה
 רכו רשכ אוהש■ לכ רייתשנו ערקנ סא הז שוריפלו םש
 בתכ זימ ׳יס ד״הההד ׳ט תואי ׳ז חוא חרמ בתכ

 ש״יטי לוספ אוהש לכ רייתשנ סא ע*ר סטדלד אידהב
 ןכו רישכמ ד״החהד טמשמ זיטגד בתכ ׳ח ׳וא ר*אה לגא

 :ל״כע ׳וכז והייצט ךימסל םיו ז״טו ח״נה יקספ
 רשכ אוהש לכ רייתשנו ערקנ סא הז שוריפלו םש (הכ
 כ״כו י״בב מ״כ ,תיציצה סט ייפא ורפותל רתומו
 ריקש ז״טה תעדל םנמא ,ב״י חוא םיתיז יליתש שובלה
 הפוצר התואב ראשנ כ״א אלא תיציצה סט ורפוסל רתומ ןיא
 רחוס זאו דגבב סירביחמ תועבצא יג לט תועבצא ׳ג הכתחנש
 םלש ךותב ערקה סא קוליח !יאו ,םיציצה סט ךמס רופחל
 לע חוטבצא ׳ג דגבל רבוחמ ראשנ סא אלא םלשמ ןיח יא

 תיציצ השט םא וא תיציצה םע. ךמה רופחל רתוס א״ג
 ראשנ אל סא לבא ולספנ אל לדלודמה ךנכב איהה תעב

 שדחמ ותושעלו ךנכ יתיאמ תיציצה ריתהל ךירצ א״ג רבוחמ
 בתכ שובלה סנו ,יד חוא ז״שמב עסרס .ש״יעי רופחיש רחא
 םירמואה תרבסל שוחלו רימחהל םי ׳ג ךותב ערקה םא

 :׳ט חוא ר״סאס ןייעו י״ב ןייע ,רוביח חיענצא ׳ג ןניעב
 .רשסאד אכיה םלוכ תא אצי סימש אריו םש (וכ
 םישמ רשפאד אכיה ׳וכו ם*ריו יתכד אה
 אכיה אלא סיחווכ יאק ס״במרהד םרמע ברכ קספ י׳־בבר
 םי ע״ר ירבדבד עטאו ש״ימי י״שר תעדל שוחל שי רשסאד
 לד ם״בסרה ירבדבו ע״ש3 ל״ז ןרמ םאיבהו םישוריפ ינש
 ושרסחיד כ*ג ה״ה יא םיריס א״כ י״בב ל״ז !רמ שריפ אל
 שי תעד שרפמ י*בב ל״ז ןרמ היהש ינפמ אלא ינש שוריפ
 ושרסחיד ה״הו ןכ ם״בסרס ירבד "ס ע״שב איבהש םירסוא

 :ןייעמה גע ךססד שרפל שח אלד אלא ינשה שיריס
 .רשסאד אכיה םליכ חא אצי םימש אריו םש (זכ
 חיעבצא שלש ךיתב תילטה טרקנ םא ונייהד
 ןיטיתב ׳יפא רופחי אל ירמגל ךנכה קספנו דגבה תפשל ךימס
 חיני אלו בישח קיספכ רסח ׳יפאו .תיציצהו ךמה ןיממ סגיאש
 רבוחמ ךמה ראשנ סאו .ע״ר לש ׳א ׳הל ןנישייחד .תיציצ וב
 ןיטוחב ריפחל ךירצ לבא רופסל רתומ איהש לכ דגבל
 ׳יפא זאו לד י״בר ׳סל שיחל תילטהו תיציצה ;יממ םניאש
 היהיש ךדצ זימה תעדלו ולספנ אל הליחתמ וב ויהש תיציצה

 וב ויפכ תציצב ׳יפא רתומ זאו דגבל רבוחמ א״ג לט א״ג
 :ס*כ חוא ל״שמכ הליחתמ

 הפיצרה חרניחמ !יידע םא תועבצא יגמ הלטמל ערקנ םא1
 תיציצ יפאו ע*כל ריפסל רתומ איג לע א״ג דגבל איהה
 !מ ירמגל איהה העיצרה הכתחנ םא לבא .ולספנ אל הבש
 הנש תיציצה םע ׳יפאו אוהה דגנל הרבתנ רסוסד א״י דגבה
 דגבה סע הרבחלו הנסמ תיציצה ריתמ כ״א אלא םירסוא שיו
 שי ןכו ח״יו ז״יו ז״סו ודנ תוא ל״שמכ תיציצ הב ליטמ כ־חאו

 :ט״כד אבילא תאצל ידכ ריסחההל
 אלו ׳וכו וב יולת תיציצהש בקנמ ערקנ םא .׳ה׳י^ס (חכ
 .ד־וי ׳יעס א״י ׳יסב ש־סכ לדיג רשק רועיש ראשנ
 :ט״נ תוא םש ונירבדב ןייעו י״ט תוא ז״ר .ט*קסא*ס .י״ב
 הז רכי אוהש לכ ונממ רייתשנו ערקנ םאו םש (טכ

 כ*קס ז״ט .הטמלו תילטה בקנמ טרקנא יאק
 :םש ז־׳ר

 סא הייהו ׳ורו תיציצ וב ליטה :"חאו ורפתו םש א
 וכותב םינושארה תיציצה !יידטו ורפותל הצור
 תילטה םדקו רבוחמ והשמ ראשנ ןיידטש ;ויכ ןילספנ ןיאד]
 תערל םוחל שי [ד*וי ׳יעס א״י ׳יסב ש״מכ ,ערקל היציצ
 תילטהו תיציצה ןיסמ םניאש ןיסוחב א״כ ורפותל ןיאו י*שר
 ילססי כיחחו הריסחה ןס םוח ראשי אמש ןנישייחד ,אוהה
 ה״מלו השעח יוהו ןיטומ ׳ז טוחה זדנ םילשהל אביו תיציצה

 שדנכ



 חרוא םייח וט תיציצ תוכלה
 הלוגה ראב

 ינוסידי !והגה י
 "6*011 א״6

 תריזל חי5י5
 :י־נה

 רופתי אל ןימה ותוא לש ןיטוחב רופתל ךרדש םינימ ראש לש אוה םאו ע׳כל רשב רמצ לש אוה
 יפנכב דגב תכיתח רפותה י ו :יקופסל אכיא תיציצ וב לישה ביזואו ויפתו ערקנ םאו י־שר תעדל

 ישמ טוחב ורפותו ישמ לש תילטה םא וב תיציצהש בקנה ביבס רופתל םיגהונש המ ןבו תילטה
 לכב ה״הו הגה לדוג רשקמ הלעמלו ׳גסהטמל תריפת םוש אהת אלש י־שר תערל רבדב שוחל שי ןבל

 ו״מ ׳יס ה״ס) :תיציצה טוחל טוח ותוא חקי אמש ןנישיימד תיציצה ןימ אוהש טוחב רפושש םוקמ
 :(ינומיימ תוהגה םשבו

 רועיש

 םייחה ףכ
 ןימיחה ולספי אמש שמימל אכילו לדו ׳ז חוא רימאמ םימכ
 ךירצש לכד הליחחכלכ יוה זאד טוחה הז {ןרצי םגקחמשכו
 .ליכמ לומס לדיג רשקמ סוחס אוה סא שדחמ תיציצ ליטהל
 יואר !יאד לדונ רשקמ תוחפב אוה ערקה םא אקודד טמשמ
 סא לבא ■ופי ןיסוחה ולספי אמש שמיסל אכיל תיציצ םש ליטהל

 וב שיש י״סטא תיציצ וב ליטהל יוארש יב ךותב אוה טרקס
 הו {ןרצי םנקחמשכו ןיטוחה ולספי אמש ןכישייח החט תיציצ

 ל״ז ןרמ סקנד אהו ה״מלו השמת יוהו ןיסומ ד סט סומה
 טרקנ םאו כ״מא רמימל יטבד םישמ ׳ונו ליטכ כ־חאו ורפחו
 ןילשפנ םשי /חיש ימכ ירמגל טרקנד ירייס םשד ׳וכו ורסחו
 ךכל ־וכו תיציצ יב ליטה היחאו רמול ךירצו וכותב אוהש תיציצה
 ורסחו טקנד אה ל״י וא.רכו כ־חאו ורסחו טקנ ימנ אשירב
 חרכומ תיציצ חלטהל טרקכ םדק םאד סושמ ׳וכו ליטה כ־חאו
 הלטמל חיציצה חינהל ידכ אוהשמ ראשנ ־יפא רופחיש אוה
 תיציצ תלטה םדק םא ןכ אל .ג־הנב טקנ ךכל ,לדינ רשקמ
 ךכל רשכ אוהש ןויכ רופתל חרכומ וניאש אוהשמ ראשנו ערקל

 :ג״ל חוא ןמקל ןייעו .גיהכב טקנ אל
 הלעמל ערקהשכ אקודו .י*שר תעדל רופחי אל □ש (אל
 בתכו .י״קמ אדנ .יו 'יפס םימכו לדוג רשקמ
 ןיא הז םושמ אהד יישר ששמל שמימל אכיל כ־׳לאד םיהממ
 סייט .דוי תוא א*אב ג״מרסה כיכו ל*כט תיציצ תיילתל ייאי

 :ב־כ ׳וא ליטל ונירבדב ןייטי
 אלו ׳נ ךיח ערקנש חילט •.יישר תעדל רופתי אל םש (בל
 אלו ונ יולמ חיציצכ רשא בקנה דע טרקה טינה
 .וחוא רופחל רחומ םלש ינשהו רחא דצמ ערקנ אלא .קספנ
 !יסמ םניאש ןיטומב וחוא רופחי י •שר חטיש חאצל ידכ ךא
 טוחב ׳יפאו ללכ ריסחי אל ירמגל קספנ םאו .חילשהו תיציצה

 .מ חוא ח״עש שיוטי ו״לש ׳יס ב*ח ז־בדרה .סיננק וא ישמ
 :׳ל יוא ליעל ןייעו

 שיבל ייב .ולט ערקנש ■יפ יוכו ורפתו טרקנ סאו םש (גל
 ירבד לט שיהממ בתכו .א״י קיס ל״ס .היקס ז״ט
 רבוחמ וניאו {ןנכה {ןוש רע בקנה ;מ ערקמ לירד אימה
 א״אב נ־סרסה כרו .ל״כע תילטה ךרוא לכ בקנה ןס הלעמל
 שי המד ז״טכ םש השקהש סמו •׳ה תוא זישמבו א״י חוא
 וידדצ ־במ םלש אוהו ונממ לטינ אל אכד הז קפסל סוקס
 ינהמ אל יאמא ורפת יכ הטמלו חיציצה בקנמ ערק םיש קר
 אכה ינאשד ץריתו .א־י חוא ר״סאמכ השקה ןכ .ליכע ׳יכו
 הז םוקמ ערקנש לכו יב יולח תיציצהש םיקמ םממ אוהש
 קפסה הזו ירמגל !ידדצ ינשמ דגבה ערקנ וליאכ יוה ירמנצ
 רוט השקהש המו ׳ו חוא גיכנכש ןייעו שייעי ל״כע ולב
 ךותב ׳יפא רובמ יוה הריפחו דיקפב וחטיש יסל אוה זימה

 :ד״כ חוא ליטל ןייעו .׳ה חוא זישסב גימרסה םימכ ׳ג
 ביבח קיססד ןאמכ מיערלד םישמ .יקוססל אכיא םש (י1׳1

 הישוריפ והלוכל י "בס שימו .לדיג רשק ראשנ אלו

 א״ס .רונימ יוה הריפח יישרל לבא םיארהלו י״נל ונייה
 ד תוא גיהנכשה ירבד החדי םש רימאמה כ״כו ,ב״י קדה

 : םייטי יישר ׳יפל סג יקוספל אכיא ןיבהש
 *יימ תוהגה ל״ז ׳וכו דנב חכיחח רפוחה .ר ׳י^?0 (הל
 .י״ב ואיבהו םירהמ םשב חיציצ ילהמ א״פ
 אלש תילטה יסנכב ליעמ תכיתח ןירסוחש סחוא רסייל עיו
 הטמל תילטל החיא ןירבחמו ןירפיתש הריפח םיש אהח

 הנוחחחה הריסחה אלא .לדוג רשק אלממ הלטמלו השלשמ
 הריפתהו לדוג רשק אלממ תוחפ תילטה {ןיסב היסח םידדצבשו
 רחוי חילמה ףוסמ םיקחורמ ויהי תינשה הדיצבש הנוילעה
 יקספ רסוחו ישמ לש תילטב יריימר ליז י״ב יפו ׳ל״כע ינמ
 ,יכו שחימל אכיאו חילשה !יממ הריסחה טומד ישמב ליעמכ
 תילטהו קזחל חילטה יסנכב דנב תכיתח חינמש ימ כ׳׳ע ל״כט
 איבי ןימה וחוא לש ןיטוחב רופחל ךרדש םינימ ראש לש
 הכיחמה הצק חיניו ןילדיג ־גמ רתוי הלודג דגנ חכיחח
 סא דודמל ךירצ ןיא זאו {ןמה {ןיס אוהש תילטה הצקב
 {ןיסב הטמל הריפתה אנתו .לדיג רשקמ הטמל איה
 תועבצא ׳גמ הלעמלו ג־שקס הטמל יאדו איהש תילטה
 ןמקל ןייעו ליז יישר ׳סל םוחל רופחי אל בקנה ביבסו

 : זיל חוא
 טוחה םאד עמשמ יוכו ןבל ישמ טיחב ורסוחי םש (יל
 םוחל ןיא םינועבצ ינימב טובצ אלא !בל וניא
 .לדיג רשקמ הלעמלו בקנה ביבס "סא וב רופתל רחוסו
 תושעל ךירצש ׳ה ׳יטה ׳ט ׳יס ליז ןרס קשפד ג׳עאו
 ,תילטה היה םא ןכ םאו .תילטה עבצמ תיציצה
 .ןכ תיציצה סנ תושעל ךירצ םיעובצ ינימב עובצ
 ול היה ג״שקמ הלעמל עונצ טומב רופחל ריחמ ךאיהו
 ץרית רבכ .י־שר • תעדל הריסחה טוחמ ריישי אמש כ*ג םומל
 תותילט חושטל ;יליגרש טקנ אהלימד אחרואד גיי קיס א״מה
 ךירצ םינבל תותילט תושעל ןיליגרש !ויכ לירו .ל״כע םינבל
 טוחב רסוחשכ כ״או .חילטכ ןיממ םינבל םיטוחה םג חושמל
 ׳יס לש ליטל ונירבדב ןייעו] ריישי אמש שחימל אכיל עיבצ
 ינימ ראשמ .תילטה השע דמא סאד עמשמו [ידכ חוא ׳ס
 .ריישי אמש ןנישיימ ןבל תיציצה חושטל הציר ׳יפא םינוטבצ
 וישכע םנמא .ש״הממה שיסכ עובצ טיחב רופחי אלו
 ׳ב םורד תונווכה רעשב בהכש ליז ייראה ירבדכ םיגהונש
 תויציצהש ךירצש תיציצה רעשמ סיס חיעסבו חיציצה יבורדמ
 ׳ט ׳יס הנהנ םירומ שיסכו .דוסב םעט ןסנו םינבל ויהי
 םידגבב {ןא םינבל קר חיציצ תושעל סינכינ ןיא ׳כ ייעם
 לש תילטב ייפא ןיעיבצ ןיטוסב רופחל רתוסד הארנ .לינע םיעובצ
 קשוע ןיאד ןייכ ריישי אמשל שמימל אכילד םינועבצ ינימ

 :ןבל אקוד א״כ חיציצ
 רשקמ הלעמלו ינמ הטמל הריפח סוש אכח אלש םש (יל
 אניש יעסמל יחאו היציצ םוקמ אוה םשד ,לדוג

 3רצל



 גל םייח זט תיציצ תוכלה חרוא
 :רחא ףיעס ובו .תילט רועיש זט ׳

 ודבל ךלהתמהנ ןטק לש ובורו ושאר בחורבו ךרואב הב הסכתיש תיציצב בייחש תילט רועיש א א
 וב אצויו יארמ םימעפ ושבול לודגהשכ אקרדו תיציצב בייח זאו סגה :ורמושל רתא ךירצ וניאו קושב

 :(ח״ירהמ םשבו ביבס ןב םשב י״ב) ,קושל
 ג״עא

 םייחה ףכ

 הלוגח ראב
 .א״מ תוחנמ א
 קרפ ס״במר ב
 .תיציצ תוכלהמ ׳ג

 הרישחהשכ לבא .ו־קס זיט .סויציצה סט הריסחה סוח ףרצל
 היציצל ינחקיש שוחל ןיא לדיג רשקמ הטמלו ׳גמ הלטמל
 (ד־הס) ןבל טומב יוסחל רושא בקנה ביבשי .א״י ׳יס ש*מכ

 :דיי חוא א״א ׳ד״י ק־ס א*מ
 ןימ איהש טוחב רסוהש םיקמ לכב היהו .הגס םש לחל
 לש הילטב קסססנש השמ םממ.ןייע ׳ונו תיציצה
 ונפרציש שחימל אכילד רופחל רסומ רמצ לש תיציצה םא ישמ
 ישמ לש םיציצ השעיו רמצ לש םיציצ יקספמ אמליד רמאנ וא
 ׳ל חוא.ל״שמ יסלי .א״י חוא ע׳חס ואיבהו ל״כט ונפרציו

 :שיחל שי ןאכ םג
 רוטבו ׳יכו ןטק לש ובורו ישאר 'וכו סילט רועיש (א 1
 ז״מי ח*בה ביכו סיכש העשה ןב קק בהנ
 א״ח ׳א חוא ז־ ר ׳א סוא ריא איקס א*ס ־ג חוא חיוט
 בתכו טיצ ■יס םייח בל ׳א חוא ליסח ־ט• חוא איי ללכ
 םימכ אלדו יב תוא סיחיז יליתש .פ־יטי ליז !רמ תעד ןכש

 : סבש ןנכ שש ןבכ ךל חלש ,ס ךיכי׳יה סב
 םנה ־וכו !טק לש ובורו ושאר ־יכו תילט רועיש <ב
 תיציצב בייחש חילטכ רועיש סדס !ינעב
 ירס ברהש ׳וסה וג וקלחנ לודגו ןטק חילס רופיש חרסו
 ריעישש המכס ךרד רסס םשנ בתנ ׳א ׳יס מ*ח ךראה
 רועישו בחורב המא יצחו ךרואב סמא יעיבר ׳ג ןטק תילט
 .הזחה דט עיגיו ספיסטנ ובורו ושאר הסכיש לודג חיצס
 רועישהו לידג תילטל ןטק חילש ןיב קוליח ןיאש בסנ ליז אוהו
 ןרהא די ואינהו ,שיועי סמא לע המא אוה םהינשב הושה
 ׳ס םשב ש״הגהנ גיהנכה ביכו ביע ויכ ףד ץישו סיהגהב
 !טק תילט !יב קיליח ןיא ריעיש ןינטלד ז־ט {ןד חמורכזה |
 תילטה רועישו ויט ׳יס אייח ינב סב כ*כו ליכע לירג תילטל
 םיכסה ןכו ׳ס ׳יס דיינ ברה הטנ הזלו המא לט המא איה
 המא לע המא ךירצש א״ע גינ {ןד איס המדאה ירס ברה
 לדוגה במורב ;ירירמ ןילדיג ׳ד ססטהי סימסט ׳ו חנ המאהו
 ןייעו ,ם״ועי ןילדונ דיכ המאה אצמנ לדוגבש יעצמא קרסב
 ע״יב רודיס /מ תוא א יח ליכז .הש ןיס ,יא חוא י׳כרב

 ¬ו ׳ר {ןסכב םסחנ ברהד לינזב סכ בתכו ,ינ חוא ק״ס ינידב
 ש״יטי בחור המא יצחו ךרוא המא ׳ט ןב ןטקב רעיש ביט
 איה !טק תילט ריעישר ׳וסה בור תמכסהו ליזו בתכ ל״סחהו
 וילע ךרבי אל ינהמ ריצבבו ס־חסט ׳ה תב המא לט סמא
 הזמ ןטק אלא ול ןיא סא ס׳כעו הירל תבשב יב אצי אלו
 תיציצ אלב שויה לכ ךלי אלו הכרב אלב ונשבליש בטימ
 לי׳כט ןשקה חא רוטסל ןייכי לודג תילט למ רקנב ךרבמשכו
 ¬ח •יסב ש״מ ןייע ריעו שיסחסו ׳יסה שיר לע א״מ ןייעו
 הז ׳וא {ןוסב ןאכ ש״מ רקיעהו ליסחה םשב זיכ חוא {ןיס

 : אמלעב ארמימל סש לבא
 ירבד וירבדש ל״ז ייראה ירבד אלא ונל ןיא ינחנא םנמא
 סעט ןחינו סמא והיסנ ׳ה רבדו םייח סיהלא
 ח יעשו היציצ ישורדמ ׳א שירד חונויכה רעשב בחכש דושב

 מ׳וא ׳יסב אוה חיציצ לכ ינ טד ליח תיציצה רעשמ ב״ס
 שאר תסיטמ הב ןיאש !טק תילט ׳יחנ ןינע הזו יוכו עדיככ
 רועיש זאו ׳ינו {ןיקמ רוא אוס לודגה חילטה םנמא .חיעורזי
 וניא תילטה יכ אצמנ .יבורו ושאר תוסכל ידכ אוה הזה סילטה
 דט םדאה {ןונ לש ובור אוהש ת״ח שילשה דע קר םיבלמ
 סש ןיא ךליאו םשמו וירחאמ ק״ונס האצי השמ רשא הזחכ
 אצמנ ,ליכמ תיציצה ןמ תורוטפ םישנהש םעטה והזו .חילש
 תועורזו שאר הפיטע םש ןיא קיט בתכש ליז ברס ירבד יפל
 כ*כו .סב שי הזחה רע ונייהד {ןינה תפיטע אה עמשמו
 ףוגה סא {ןיעממ אוה קיטה הנמא ליזי א״פ ח״עסב אידכב
 םיכסמ עמשמ ףגה סא {ןיטעמ רמארמ ל״כע שא־ה סא אלו
 אוה ןטק הילס רועישש .הפמעהה ךרד אוה ןכ יכ רוחאמו
 דע ראווצה ןס רוחאו הינס וידדצ לכמ ףנה לכ ףקהל ידכ
 ידכ אוה לודג םילסו תועורזהו שארה ןמ ךיח הזחה ףס
 רוחאו םינס הזחה ףס רט תועורזה םע ףגסי םארה ףקהל
 לדו ׳3 שורד תונווכה רעשבו א״ס ח״עסב םש ברס נ־כו
 ףקיש תילטה בחור ריעישב דיפקהל ךירצש הז יסכ אצמנו
 ליכעהזנ ידו רוחאו הינס הזמה דס וסיג לכ סגו ישאר לכ
 ףכ יב !סק תילמב ה*ה לודג תילט למ רבדמ !אכד םנהו

 רחא לכ רימאו םרפ ףקהל ךירצ ףיקמ רוא לא זמר אוהש
 אוה הזחכ דע ברכ ש־מו .יו*ט האי ניט סא ותניחב יפל
 שילשה דט ברה ש״מכ הזחה ףיס דע ינייהו ללכב דעו רע
 קיינכ הי ימו ׳וכו קיינה האצי השמ רשא בסכ דיעי •וכו תיח
 לד ברה י־ברב ס״כב עודיכ הסמל דע הזחה ףוסמ אוה
 :סיכבו ביס היל ־שבי ביס א״כ רעש ס״עבי א״ס םש ח״עס
 ןיכנכד בתכש ט יצ ייש הייח בל יסב לד סיחרהל |יי^ן
 ההש יצחו המא היכיב קדנב רעשל ע״כל ח״י תאצל
 וכיבר תרבסל םי המו בחורב יצחו המאו ךריאב םילדונ ויל
 אהו ,ש״יעי רדע רוחאו םיכס ופיג סוסכל ךירצד לד י״ראה
 םינפלמ ל״רד רמילו וירבד שרפל שי רומאו הינס טקנד
 .ליז י״ראה ספב לישמכ שארהו סיעורזה !ס ץוחו רוחאמו
 ל״י יצחו המא ןס תוחפב יד במורבד הארנה יסל סנכו
 .ןכר רועישה הז יד לודג םדאל ־יסאד ע״כל אריעיש עקצר
 ןייכ וסרס ישכ דחא לכ ןירטפסד ליז י״ראה ירבדמ עסשמ
 ךל ךל יפ ח״א ;ב ש״ס !ייעו •ףיקמ רואל זמר אוהש

 : עי סואו איי סיא
 ערד אבילא תיציצ היצמ תבוח תאצל רומאה ,לכמ םייומה
 דודמי ןטק תילטה השעישכ תוכרב קפסמ לצנהלו
 ידכ ריעיש וכרא היהיו םידנב השועש תעב ומכ והמיק לע
 ריטישכ הזכו וינפלמ הזחה, ףיס רמ ראיצה ןס היהכל
 וידי יליצא תמת לצאש ןירדצה קיבדהל לכויש ידכ יבחרו וירחאמ
 חמא סמס אלא הילט השיעש הטס לכב דודמל צ־או) .הזל הז
 יצחו המא ש״מרה ש״סכ השעי וא (חילשה לע דורמי כ*חאו
 יניג־ב םדא אוס םאו .ןילדונ ויל םהש .בחור יצחו המאו ךרוא
 הארי רשאכ ;ילדוג הפש וא השמח ימכ בחורה ןס חומפל למי

 (ח האירה



 םייח זי תיציצ תובלה חרוא
 :םיפיעס ׳ג ובו תיציצב םיבייחה םה ימ

 ארקו הב הסכת רשאמ הברתנש ינפמ תיציצב בייח אמוס ותוא םתיארו ביתבד ג״עא א א הלוגה ראב
 םתיארוד : נ'מ תיחנמ א

 םייחה ףכ
 םוקמו ןילדונ ויצ וכראו סילוונ םישלש ובמר היהיו האי־־ה
 םדאה ףינ עצמאבש חוסצעה (ןיס איה הזחה ףש
 רשיינ דורמיו .ראוצה סמח םינווכמ םהש וינסלמש
 םשמש ,(ןינה עצמאבש תומצעה ףוס דע ראוצ ססהמ
 ינבו דבכה ןיבו האירהו בלה ןיב חקסססה הטרסה האצוי

 :עודיכ ,םייעמ
 דע (ןינה לכו שארה לכ הסכיש אוה לודג הילס רועישו
 י׳ראה םשנ ל״שסכ ,רוחאו סינס הזחה ףיס
 אלב ונשבלי ק״ס ןיב ג״ט ;יב ריעישה הזמ רשמ סאו ,ה״הלז
 ליעל ןייעו םינורחאה ש״מכ ה״רל חבשב וג אצי אלו סכרב
 רסוי יתוא השעיו ומצעל רימחי ש״רי ס״מו ,ניי תוא די׳י ־יס
 הכרב תעשב יב ףסעזהל ססימע רועיש יב היסיש ידכ לודג
 :שיועי ז כ ־יא ף;ס ׳מ ׳יס לימל ש״מכ תיציצב ףטעתהל ךרביו
 ךסיהב וא ובחר לע רסי וכרוא תילטה היה סא (ג
 ■יס דייבה בתכ תילט ריעיש וב שי לכס ףרטצהבו
 כ׳יכו ׳ט תוא ל״כז ׳א חוא א״א ואינהו ,ש״ועי ינהמד ׳ח
 אלד בתכ ז־בדרס םשב לבא ,ש״קירהמ םשב ־א חוא י״כרבה
 יגסמ אלד ר ףד ףסכב םסחנ םשב םש ל״כזה כ״כו ינהס
 אלד ליעל ונושל ונאבהש ל״ז ייראה ירבדמ הארנ ןכו ,ש״ועי
 לכס סוש היהיש ךירצ ףיקמ רוא לא זמר אוהש ןויכד ,ינהמ
 תיב ןימחוסשכ רהזיל ךירצ כ״ט ,יונפ םיקמ היהי אלו ןידדצה
 הסיכמ וניא הזחה היהיו בחר בקנה השעי אלש קיטל ראיצה
 ,ושארב וסינכהל לוכיש ידכ דע ראיצה סיב חספי אלא תילטב
 :תילטב הסוכמ הזחה היהיש ידכ ראיצה תיב רובשי וא

 רמאו םירגב ישבול ךרדכ הצק לסקתכו תילטה שבצ □א (ד
 ׳יס בקעי תיב ׳סב בתכ רועיבכ וב ןיא לפקחנש
 ט־האנ ואיבהו ,םרעי ימד טושפכ טשפתהל דמועש ןייכד ויק
 ע״שה ריציק לט ןחלושה ידומע ׳ב תוא םיתיז יליתש ו״קס
 הריפחה ייעו רועישכ וב היה םא לבא ׳ב חוא ׳ט ׳יס
 כיי׳כי ז*פ ׳יס סש בקעי תיב .תיציצמ רוטפ ריעישכמ טעמתנ
 ׳ג ׳יטש דוי ׳יש ןייעו ,םש ם-האב ואיבהו חמקה טקל
 קיט תושעל ןידדוסשכ רהזיל ךירצד הזמ אצויהו .סכל ונירבדבו
 ידכ תילטכ רוטיש ןמ ןוח הריפתל ךירצש המ חור חינהל

 :תילטה רוטיש טעמתי אלש
 םשב לישמכ תועורז יתב יב השעי אל ןטק תילט (יי
 שאר תפיטע הב ןיא ןטק תילט ליז י־׳ראכ
 יחב ינייהו ,ליז ייראה םשנ א״קס טיהאבה כ*כו ,תיעידזו
 קר חושטל לבא ,ןוילעכ שובלמל ןישיטש ומכ םיכורא תועורז

 םידס ןיאש ןויכ רבד םיש וב ןיא םידיה וב סנכנש בקנ יסכ
 דרי ׳יס ליעל ונירבדב ןייעי ׳א תוא ח״עש כיכו .תוסכנ

 :מ־י חוא
 םיפחכה תושעל םיד ליירהמ םשב השמ הטמ בתכ <ו
 אםינ ־חהדו אסיג יאכד אריוא יתיל אלר םיבחר

 :׳נ ׳וא זיר ׳יסכ שיר א״מ ואיבהו ל״כט היל לטביו
 קרמהו הז ׳יסנ ליז זפ ינדאו הכס דסמ ברכ □נ!פא
 ברהו ׳ך ׳יש א־ח ן־בעי תליאשבו ׳ח ׳יס ליעל
 ומכ ובצנ םלוכ ביסב ׳יס3י ןאכ כ אלכה ׳םנ סנש תפש׳ת
 ־סיחכ ירבדמ וללה אדנכו ניירהס ירבד דע הומתל דנ

 רוטב ךייש אלד ובחכד סייעבצאו היד ביע דרי ףד ןיביריענ
 אריואו אשינ יאסד אריוא ־תא רמול ילכ אוהש אלסעס
 ירבדש הימחל ףיסוה םרחכו ,שרעי ׳01 היל לטבמו אסלעד
 ,ש״ועי ז־ט ק״ס ביסש ׳יסב ומצע אימס םאיבה וללס ,וחס
 א*מ לע ןייצש ־א חוא איאב ג״סרפה תנווכ כ״ג הזש הארנו
 ץ־בעיה החד וז אישוק חכמו ,ש״ועי םרחה לעו ב״סש 'יס
 ,םיבחר םייפתכה ויהיש צ״אד בתכו ל״נה ליירהמ לש וניד
 ריבדה חחפ גרה לבא ׳א חוא חיטשו ׳א תוא ה״רעה ואיבהו
 ףד הבוס ׳שוחמ אוה סג אשקכו ל״נה ׳ופה חישיק איבה
 ארקיעא אלא ל״זו ץריתו ,םרעי יסו ונדימעיו היד איע ׳ז

 אלש ךכל אלא ןווכתנ אל ל״ירהמ םנד רמימל אכיא אתלימד
 ׳יסב ליז ש״החמה שימכו חוטגצא ׳נ לע ׳גמ תוחפ ויהי
 םעט רקיטו הז אוה לאשומ ןושל ארייא יחיל אלר ל־זו הז
 אלו רגב תרוח כ׳׳ג םייפתכה לע היהיו בטיה םירכינ ויהיש
 יפל ןאכ ךייש אל ׳יכו אסיג יאהד אריוא לבא תועוצר םש
 יפלו ,םייע ׳וכו ןמקל א״גסב אבוה רכו !יבוריעב ׳וחס שימ
 ל״ירהמ חטדב ריעל עירכהל שי קו יוכו אחינ ליז ברה ירבד
 ארועיש היהי אלו' םיבחר סיסחכס תושעל םתס בחכדמ ליז
 היל •עביא הלע קיסא אריוא יחיל אלד אנידמ יאו ,ןבמרל
 ראיצה תיב בקנ ללממ רתוי םיפתכה בחור היהיש ישורפל
 היהי אלש ידכד י״שרמו ב״ע דוי ףד ;יבוריעד איההמ חכימדכ

 אלדמו ,ץורפה לע הבורמ דמועה היהיש ךירצ לטבל רייאל חכ
 איההמ הלע יתא אלד מ״ש !בחר רוטיש המכ ןל ארמגא
 בחכדכ טקנ אמלעב אנשילו יגס תועבצא ׳נ בחורבו ,אניד
 ליטל ונבתכ רבכ לבא ׳יפה ירבד בשיל ם״זו ,ליכע ליז ברה
 :הסיכמ הזחה היהיש !ינעב תילטה תישעל ךירצש ־ב חוא ףיס
 ¬יסב ונבתכ רנכ וחשיבלו ותפיטעו ק״ט תכרב לי^ב (ז

 :שיוטי א־י ׳יעשו ר ־יעש לע ׳מ '
 ׳וכי בייח אמיס וחוא םתיארו ביחכד ג״עא .יא ׳יעס (א
 בויח ןיא לבא אבוימ תב תילמ שבול םא ונייה
 םיתיז יליתש ־א חוא ת״יע .אוה ארבנ תבוח ואל אהד תונקל

 :׳ו חוא ןמקל ןיייטו ׳ב תואו ׳א תוא
 לוכיו טושפו ׳וכו הב הסכה רשאמ הגרהנש םש <=
 שומשמב הצחת םתוא קודביש ךא •םהילע ןכ םג ךרבל
 תאשמ םשב ׳א חוא םלוע ימחפ •םקדבל רחאמ שקבי וא וידי
 םשמ איבה זיט ׳יס ןיליפת תוכלהב שיארהד םנהו .ןימינב
 הרבס •שיימי תיציצה ןס םגו ןיליפתה ןס רוטפ אסיסד ןיאג
 הימיסדו ליז ןיס ׳סכ אלא יכה לייק אלו איה היוחד וז
 ׳א חוא ט״הגהב ג־הנכש ׳1 חוא טיוי ינדטמבו ש״ארסנ םיועי

 םייח בצ ׳סב פ־חרה שימו .׳א חוא ה״רע טיהגהב ןרהא דיו
 וילע ךרבי אל מ״מ תיציצב בייח אמוס ליייקד גיעא ׳ק ׳יש
 וירבד לט בתכ רבכ .לינסו רוטפ אמיס ד״מל אכיאד םישמ
 אמוסכד טושפ גהנמהד ודנ תוא ךל ךל תשרפ ח״א ןב
 .שיועי ליבש ןנירסא אל גהנמ םוקמבו תילטה לע ךרבמ
 ׳יס ליעל !יתוינעב ןנא ביכו ׳זי׳יס ביח םילעפ בר ורפסבו
 ליבס ןנירמא אל גהנמ םוקמבד •ופ המכ םשב ׳ב חוא ■ז
 לכ לצא טושפ גהנמה ןרו .ש״ועי ׳ז חוא וימ •יס חטה כיכו
 :ליבש ןנירמא אל גהנמ םוקמבד קוספל הארוהה ילעב

 ׳יפס



 דל םייח זי ■ תיציצ תוכלה חרוא
 הלוגה ראב איהש ינפמ םירוטפ םידבעו םישנ ב ב :(ח״י ׳י- ל״ע) הליל תוסכ טעמל ךירטציא ותוא םתיארמ

 ש׳רכי סש נ ןדי3 תןשרה ןי1ע ךר3לן ופטעל םיצור םא מ״מו םגה :אסרג ןמזהש השע תוצמ
 םשג ש״ארו ףירה י , , .
 ם״נמל ; .׳סימה (ןישרדקיד ק״פו ה״רד ב״ס ץרהו ש״ארהו ׳סית) אמרג ןמזהש השע תוצמ ראשב ומכ
 חמצהמ ׳נ קרסנ בייח וניא ׳יפ (ז״כ ׳יס רוגא) ארבנ תבוח וניאו ליאוה תיציצ שובלל ןהל ןיא יפלו ארהויכ יזחמ ךא

 חי:'צ (ושבלו) תופנכ עבראמ תילט ול שישכ רמא ט״י ׳יסב ןמקלו .תיציצב בייחתיש ידכ תילט ול תונקל
 וא רכז איה םא עדונ אל םוטמוט ׳יפ) הכרב אלב ופטעתיו קפסמ ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט ג
 אמרג ןמזהש השע תוצמב ךרבל םישנ וגהנכ המ יפלו הגה) :(תובקנו תורכז ול שי סוניגורדנאו הבקנ

 םג

 םייחה ףכ

 םישבלתמ ׳יפאו רכו סירוסס םידבעו םישנ ב ׳י^0 (ג
 .תיציצ סב ליטהל צ־א תופנכ ד הב שיש תילטב
 :טושפ אוהו ג״י ׳וא ךל ךל ׳פ יח שיא !נ ׳א תוא ז״ר
 תושרה וילע י ךרבלו ופטעל םיצור םא םדנו .הסגה □ש (ד
 אה .אמרג ןמזהש השט תוצמ ראשב וסכ ןריב
 ס״ר תרבס איה אמרג ןמזהש ע״מ לע םישנה ןיכרבמד
 א״ע גיל ךד ס״רד ארחב קרפב ש״ארסו ׳סיחה וירבד ואיבהו
 ארתב קרפב תיפסוחה םש ובתכו .א*ע א״ל ףד ןישודקד ק״סו

 תויומד תצק ולש תויארסד ןישודקד קיפב שיארהי הירד
 םיכסה הכוסד ביס שירבו הידד ארמג ׳סב ן״רהי .שדעי
 תוכלהמ ג״סב בתכ לד ם״במרה םנמא .ש״וטי ת׳ד ירבדל
 םש ובתכו תוריטפ ןהש רבדב ךרבל תולוכי םישנה !יאר תיציצ
 לד ןרמ קספ ןכו י*בב ז״כ ראובמכ .י*שר סעד קש חוהנס
 קספ ןכו .לקהל תוכרב קפס סושמ ל״ז םיבסרה ספרכ י׳־בג
 ¬ב תוא ד*נרס ׳יסב ידנרבה לבא ׳ו ׳יטס ט״פקת ׳יס טישב
 ךרבל ייבצ ץראב םישנה וגהנש המ לט רערע סליחסבד בתכ
 וקספ םהו לד ןרמו ם״במרה תארוהכ ל״קר ןויכ בלולה לע
 בקעי וניברמ סירטנוק ודיל אב ןמז רמאו .ךרבל אלש
 זיע לאשו .ול םיבישמו םימשה !מ לאוש היהש ש־יורסס
 ןדיב תושרה רפושו בליל לע ךרבל ואב םאש ול ובישה
 .ןונ חוא תוכרב ׳לה א־חב ל״כזה וירבד איבהו .םעטה םדסי
 הנלה ןינעלו לדו ב*פ ׳יס ץמוא ףסוי ורפסב א״דימכ כיכו
 שייורסס י׳דל םימשה ןס ובישהש המ יתיארש תעמ לדה ינא
 לע וכרביש םישנל רמול יתגהנ .םש י*כר3נ יתאבהש ופכ
 הארנ וכרבי אלש קספ ןרמד םנהו ׳וכוסודק גהנמכו בלולכ

 קסופ היכר יאדו ׳זנה ייד ׳ושחב האור היה לד ןרס ולאד
 ואיבהו .םדעי ליכט ׳יכו איה םימשב אל ךייש אלו ׳וכו ןכ
 ׳ב תוא ל״שס ןייע דימו .ז׳י חוא תוכרב ׳להנ ג״חנ ל״כזה

 :ל״בס ןנירסא אל גהנמ םוקפבד
 תיציצ שובלל !הל ןיא ןכלו ארכויכ יזחמ ךא .הגהב □07 (ה
 רבג ילכ היהי אל םופמ רוסיא ששמ שי דועו ׳וכו
 •ווכה רעשב לד יי׳ראס ירבדבו .יב ׳יעס םובל .השא לע

 םישנה ןיאש םריסמ ׳ב חוא ז״ט ׳יס ליעל ינישל ונאבהש
 חוא ךל ךל ׳ס ח־א ןג נ*כי .םדעי וז הוצמב תוכייש

 ז ׳ט תוא חיל ׳יס ןמקל ןייעו .ג*י
 בייח וניאש ׳יפ .ארבנ תבוח יניאו ליאוה .הגהנ םש (ו
 א״ס .דיכ ׳יס שיר ש״מכ תילט ומצעל חקיל

 טיי ־יס ע־שב שדנו .יא תוא רימאמ .נ־קס ז״טס כ״כו .ב׳קס
 ילכ דיסמ יקיפאל אב .אוה ארבג תבוח היציצ ׳א ־יעש
 אב אל לבא .א״קס םש חנה םימכ תיציצב !יבייח אספוק

 ש״מכ בייח וניאש תילט ומצעל חקיל בייחש רמול
 אב סאש יסל ארבג תבומ ותוא ארקש המו .די׳כ ׳יס
 ראובמכ ׳היציצ הב ליטהל בייח תוסנכ ׳ד תב דגב שיכלל

 :ייבו רוט ט״י ׳יסב
 .ארבג תבוח אלו .ארבג תגוח חיציצד ונל ראבתנ הזמו
 ילכ יסיעסל אלוקל ארבנ תבוח .אלוקל והייוורחו
 ׳ד יל שיש י״סעא תילמה שבול וניאש ןמז לכש .אספוק
 ארבנ הנוח אלו .ט״י ׳יסב שיסכו .תיציצה ןמ הרוטפ תיפנכ
 םא קר תיציצב בייחתיש ידכ תילט ול תונקל גייח יניאש
 וב ליטהל בייח ושבולל הצורי תוסנכ ׳ד תב תילמ ול םי
 םש בותכנש סס ןייעו .ע־׳שו רוט דיכ ׳ישב ם״סכו .תיציצ

 :דיסב ׳א ׳יעס דיכ ׳יס לע

 תטיש יסל והז הכרב אלב ופסעתיו יונו םוטמוט םש ■<*
 לע תינרבס םישנה ןיאד קססד סיבמרס
 קספ לד ןרמו .י״בהי ר־טה ש״זכ אמדנ ןמזהש ע״מ
 לד ןרמ בתכ יסנ אכה ךכיפל .יד חוא לדנסכ סיבסרהכ
 המ יפלו הגהב בתכ ל׳ז םירומו הכרב אלב יפטעתיש
 י״נגהב גיהנכש ןייעו .יכרבי סה סג ׳ינו םישנה יגהנש
 סיניגורדנאה ךרבי ךיאד וללה ם״רומ ירבד לע המתש
 המצע ינפב הירב סוניגורדנא ד״סל ׳יכו םישנה יגהנד םעשמ
 דיסכ ל״ס א״מרד תדעה בתכו ׳ו חוא תרעה השקה ןכו
 אימר ירברד בתכ ׳ב חוא רימאמה לבא םדעי יוה אקיסס
 השא קפסו שיא קפס דיסלד ע״ככ ןייחאו םינוכנו םיקזח
 הירב דימלו .תוכרבמ סישנהד ריסל ךרבל ליכי נ*מס ג״א
 םישנמ וערגי הסלד יז הטיש יפל יכרבי םס סג המצע ינפב

 וז העיד יפל תוכרבמ הייפא עיכל םירוטפ םהש י״פעאד
 ינפב הירב איה סא ףא יסנ סוניגורדנא כ*א
 רוסיס אנש יאמד רוטס איהש ייסעא ךרבל לוכי המצע
 תוא ס״רת *יס ייכרב ןייעו .שדעי .ל״כע הזמ הז

 :׳נ חוא תיעשו •3;

 ייכרבה בתכ ׳וכו םישנה יגהנש המ יפלו ,ההגהב םש (יד
 קהבומה ברכ םודק הפמ יתעמש לדו ׳ב תוא
 םישמ תיר תעדל קפתסמ היהש םוחנ רזעילא ר״רהימכ
 ג״זהש י עדנ ינה חישיעשכ סא .תוכרבמו ג״זהש ע ס הושיע
 הירעה ריסו .לינע ףיסות לב לע תורבוע ןהילע ופיסוה
 : םדסי םישנאכ תיבב כיג םישנה חורבועד טשפו ׳ב תוא

 םירחא ןאיצימ ןיא לבא .וכרבי םה סג .ההגהב םש (ט
 ׳ב חוא א״א גימרס .תושר !תכרבש יסל ;תכרבב

 :׳ד חיא םליע ימתס



 חרוא םייח יי תיציצ תוכלה
 הלוגה ראב

 ב״מ הכוס ד
 ג״מ תוחנמ א

 .ןועמש ,רכו
 תוכלהמ ג״סג ב
 תוהגהו תיציצ
 י״שר סש3 ינומיימ
 תיציצ ׳לה שירב ג

 הגה :וכנחל תיציצ ול חקיל ךירצ ויבא ףטעתהל עדויה ;טק י ג : (ומצע ירבד) (וכרבי סה םג
 ודיב תיציצה זוחאל עדויו (ג״פ מ״:גה) וירחאל םינשו וינפל תויציצ ינש ףוטעל עדוישכ אקודו

 :(לוזגה בלול פ״ס יכדרמ) ש״ק תעשב
 :םיפיעס ׳ג ובו .תיציצ ןמז חי

 רוטפ הלילב שבולש המ לכ ם־במרהל ב ותוא םתיארומ טיעמאד אוה תיציצ ןמז ואל הליל א א
 הלילל דחוימה תוסב ש״ארהלו ג הלילל דחוימ וליפא בייח םויב שבולש המו םויל דחוימ אוה וליפא
 תוכרב קפסו הגה :הלילב ושבול וליפא בייח הלילו םויל דחוימה תוסכו םויב ושבול וליפא רוטפ
 תלפת רחאו (׳ומיימ תוהגה) םויל ןכ םג דחוימ אוהו םויב שבולשכ אלא וילע ךרבל ןיא נ״ע לקרל

 י״ארהמ יקספ) וילע ךרבל ןיא אוה םוי ןיידעש ם״עא תיברע
 ׳יס

 םייחה ףכ
 ןב א*י ןטק יאהו ,רנו ףטעתהל עדויה ןטק "נ ׳יעס (י
 וניאו םינש שש ;ב חקפה א״יו .םינש העשה
 מ*א ןג סיכו א״ק ׳יס םייח בל !ייט עגש ןב חקפ
 ךירצ םינש יגו עיגהשמ ובחכש םיו .ד*י חוא ךל ךל ׳פ
 יוכו ־רה הנשבו סילרט םכל היהי םינש ׳ג רבדל ׳ישו .יכנמל
 ןנמ סיחפ אקוד ינייהו .־"רכ ד תוא ס״טש ׳א תוא ל״סח
 תוא ט״הגהג ג״הנכש .לודגכ תיציצב בייח ךליאו ג״ימ לבא גיי
 ןייעו .יז ׳וא םיתיז יליתש םש ל״סס ׳ז חיא ת״וע .ינ

 : ׳ז תוא יע ׳יסל ןמקל ונירבדב
 ידכ םהילע וכרבי םג יכו ףטעההנ עדויה ןטק 0ש (אי
 כ״כו .שובל .תיצמ ראש ךינימב וסכ דמלתהל

 ׳ג תוא א״א גימרפ '.הפמה יסש סבב ־ג היא םש ג״הנכש
 : ׳ט תוא ט״תס .יו יוא סיסיז יליסש

 חקיל רמאש הז ןישלמ רכו תיציצ ול חקול ךירצ □ש (בי
 אקוד ונייה עמשמ חילמ ול סקיל רמא אלו תיציצ יל
 וכנחל ידכ היציצ ול חקיל ויבא ךירצ תיפנכ ׳ד לש דגב ןבל שי סא
 כ*כו .חיסנכ ד הב רגב ול הקיל בייח וניא לבא תוצמב
 ׳פ ףוס בסנ יכדרמה לבא .ייב ט״הנהנ ׳ב חוא חינלרממ
 סק״ל ךירצ ויבאד ימלשוריה םש לע סיב ואיבהו לוזגה בלוצ
 א־מ ואינהו שרפי רימה הנווכ ימנ הזד בסכו תילט ול

 .ר״כ הגיס הניאד דיכ "ס שיר ןייעו א״סכ בתכ והימ .ב״קס
 בייח ויבא מ״סו .ס־החס ןייעו .םש ג״סרפו ׳ד חוא !"ר כ׳כו
 ןייכ וב שבלמס ןבהש תיפנכ ־ד ול שיש דגב לכל תיציצ ליטהל
 :םש ע״סס ביכו םש' ג׳סרס ,םש ז״ר .ךוניחל עינה רבכש

 ו

 *חומ סימו ׳יכו איל היציצ ןמז ואל הליל .'א ׳י^ס (א
 אלו תיציצה םע הילסנ חבש לילג הירל האצל
 איקש ז*ט שטל ייב .היטישכתו דגבה יוכ םהש .יושמ רה
 הפנ םשנ ׳ב חוא ג־י "ס לימל כ*כו ׳א תוא עיהפ

 : שיימי םיקסיה
 ׳יכו ריטס הלילב םבילש המ לכ ם־במרהל □ש (ב
 סילסל הלילב היציצ סישעל רסומ ס״ס לבא

 דחוימה תילט ליסד ל״ז ס־בסרה תעדל ייפא םויל דחוימכ
 אמגודו הימוה היה אלו .ריטפ הלילב ישניל םא םויל
 גימרפ .יהאק אליממ ןמזי םייב ובל ןמז רסוממ ןיא רבדל
 היאר דימ שימ׳] יא תוא ריבדה חהפ ואינהו ׳א חוא זישמנ
 הכוסמ ׳ג ׳יעס ו״כרח "ס שיבלה ירבדמ רישכהל ריההפה
 איבה אל ,אינה אתנילפנ םשו ,:*ועי גגה תחת תיבב ;ישיעש
 לירו רמא םוקממ םג רשכהה ירבדב דיע קיזחהל אלא היאר

 כ״כו [׳יכרח "סס כ־נ רבכה שי ־יעו ז״שמה םעמ רקיע
 כ״כו ,זישמה ש״מכ ריתהל חיי תוא ךל ךל ׳ס ח״א ןב

 :׳ב תיא עיתפ
 םירשכד ל״י השע גגישב םא ,חבשב תיציצ השע םא (ג
 גימרס ,ינויעל אכיא אהב דיזמב השע םא גבא ,םה
 הלילל תוסכ דחי סא גימדפה םש קפתסנ דוע ,םש עיתפ םש
 םוי חיסכל הדחיו ךלמנ כ־חאו זא הריטפד תיציצ וב השעו
 אסליד וא הריטפ ההיה ןאשעש תעב ליאוה היסלית הוה יא
 ׳ושמנו ,ט*צ3 וחינהו ,הימלות יוה אל השטמ ־סוחס ואלד ןייכ

 'ליסיפב השטנ ןיב קוליח ןיאד עירכמ ביס ׳יס אשד תואנ
 ךייש והניכבד ךריצל אלש הרוטפ התימש תעב השענ ןיבל

 :םש עיספ ואיבהו ,שייע ליססו היפלוה
 לוכיו רשכ םויל ודחיו רזחו הלילל ודחיש םוי תוסכ (י
 אשד תואנ ,הימלות םישמ יב ;יאו ,וילע ךרבל

 :םש עיתפ ד״ס ׳יס םש,
 השטו ולש הפשב םיאלכ יב היהש תיפנכ ׳ד הב תוסכ <ה
 הוהר ליי .הנסמ םיאלכה ךחח כימאו תיציצ וב
 הב הסכה רשא הב ןנירק אל ןתיישע חסבד !ויכ הימלוח
 םיאלכ רחוס הרוהה ןמ רמאנ וליפאו םיאלנ ונל ןיאב התע
 :םש ט״תפ ,םש גימרפ .הדנלוה יוה ןנברדמ סיס ,יננרדס קר התע
 קפתסמ שיא וב ףטעתמ םא הסאל דחוימה תו0כ <י
 ואיבמו .שרפי תיציצ אלב יאשר יא השמ דסח
 וב תושעל םי כ־ע .ד תוא ט־ספ ׳ג תוא איאנ גיסרפ
 ׳יס ןמקל דוע ןייעי .קפשה ןס לצנהל ידכ הלוגע תחא ןרק

 : ד חוא טיי
 ךרבל ןיא ןכ לט .לקהל תוכרב קפסו .ההגהב □ש (ז
 ליר ליבס סיורסואש םוקמ לכד הארנ ןאכמ יוכו
 םיו ןנברד סוכרבד ןויכ ףידע תיאישיללכ קפסמ ךרבל אלש
 .קפס אכיאר םוקמב ךרבל ןיא כ״ע רכו' אשת אלד ששמ
 : שרפי אתוובר המכ םשנ אינ חוא ׳ד ׳יסב ןיחוינעב ןנא כ*כו
 ,םינרבמר םירסוא שי .חוכרבד יליסג סיס אכיאד אכיהו
 די ואיבהו זיפש ׳יס איימ ינב .ז״ל ׳יס ד־הסה
 ליז איימ ינב זינה גרה כ*נו עצח תוא םינידה יללכב יכאלמ
 ס־בסרס תמרל ויה תוכרב תוכלהמ דיס ס״חלה כ״כו ריר ׳יסנ
 הירפה כ*כו ־ח\ ׳ז ׳יעס םיפס ׳יס חיאב חירפה כ*כו ליז
 םירסוא שיו ׳ג חוא ןיי ׳יס רימאמ .יז תוא חיק ׳יס חיאנ
 תוכלהב תודוסח םחל ברה .ם־ם אכיאר נ־עא ךרבל ןיאד
 אכיאד דמ ׳א ■יש איח ליז השמ תאשמ ביכו .יא חוא תיציצ
 כ*כו זיט קיס ז׳ישסב ייח ׳יס ד״ויב גימרסה ביכו ׳יקיפס תלח

 אדימה



 ףר םייחה חי תיציצ תוכלה
 ׳יס ליטל דיסו ־•בחסנו ינ תוא ׳ז ׳יס ייכרבב א״ד־חה

 :׳ה תיא ׳ז
 ׳שה תואב נ*חו א״ח תופרב תוכלהב לרזכ בתכו
 ,בורה דגנכ ׳יפאו ל״ז ןרס דגנכ /יסא ל־׳נסד
 ןראב ןניאד סגה לדו י״כרבג סש אדיחה ביכו .שרפי
 לקתל ןניטקנ תוכרב !ינעב ס״מ ןניכמס ןרמר אכחא י־׳נצ
 והליכ ארקיע אהד סכרב רושא םוקמב *ןידמ ח״אושד
 כ־אי ,לרע ןינהונ יתיבר יתיאר ןכו תובכשמ . ןיא הוכרב
 ןנא ,ל״ז ם״במרסכ קספ ירב לד ןרסד גישא יסנ אכה
 ךרבל ןיאו ליבס םושמ הסנכב ל״ז םירומ ׳סכ קוספנ שי
 וא .םויל כ״ג דחוימ אוכו םויב ישכילשכ אלא וילט
 ראובי רשאכ ,הלילו םויל דחוימ אוהו םייב ושבול

 : ז״חאש תואג
 אוה סא ןכו "םויל כ־׳ג דחוימ אוהו ,ההגהב □ש (ח
 ירבדב ראובמכ םויב ושבולו הלילו םויל דחוימ
 תואו ׳א ׳וא ת־וט .שובלה כי׳כו .הזב אתגילפ אכילד לד ;רס
 כ״כו ג״קס חנכ ירבדמ ס״כו ׳ב תוא י״בגכב ג־סנכש •ג
 ךל ךל ׳פ ח*א ןב .ד חוא םיתיז יליתש ,ב חוא ז־ר

 :אקודב םויל דחוימה בסנש ח״בכ אלדי ,ז״ט חיא
 הנרב ןינמל אקודו ,םויל כ־נ דחוימ אוהו ,ההגהב □ש <ט
 רימחהל שי תיציצ וב גיטכל ןינעל לבא ליבס םישמ
 תיציצ ליטהל ונייהד תורבסה ׳ב חורמחכ הרוח ידיסיאב
 ,ש־ארה תרבסכ הלילב ושבול הא ףא הלילו םויל דחוימכ תוסכב
 םויב ושבול סא הלילל דחוימה תוסכל ׳יפא תיציצ לישהל ןכו
 ג־קסב לד א״מס חטד ןכו ׳נ חוא ח״וט כ*כו ,ליז שיבסדכ יסנ
 ,םש ח־א ןב ׳ב חוא זיר כ*נו ׳א ׳וא ריא .שיהחסכ םימכ
 חיסכב ותטד הליג אל לד ;רמד ח״א ןבה םש םדנ םנמא
 ותטד הלונ ל״ז !רמ אהד ט״צ ,םויב ושבולו הלילל דחוימה
 בתכ שדגנו לד םיבמרהנ ןניטקנ הכלה ןינטל בתכש ייבב
 הלילב דחוימ 'יפא בייח םויב שבילש סס לד םינמיה תטדד
 יכרד ןכ יכ שיאדה הטד טישב איבהש יכפס רמול ןיאו
 כ*נ םיקלוחכ תשד איבמ שישב י־גג הכלה קסופש ייפסאש
 ןיישו .סיכבו חיפ ׳יסבו םש י״בבו ׳ב ׳יטס טיט ׳יסב ראובמכ
 אלפ םש ז״ד בתכש המ והימ ,ט״צו יא חוא רימאמו זדנט
 םירומש יפל רחא ןיניג הז ליכמ ימ ירבדכ הכלה ונל ררבתנ
 ךכל שיועי רשאכ לד ןרמ קשפ המד ׳א חוא סידב לד

 ;קרדו יס ירבדכ הנלה ונל ררבתנ אלש בתכ
 דיזה וא חכשש יס •וכו תיברש חלפת רמאו ,הנכב 0ש (י
 סיברט וללפתיש רמא ,םויה לכ תיציצב ףטעתנ אלו
 ג־הנכש ,א״נק ׳יס לד י׳אדהמ יקספ ,הנרב אלב ףפסחי
 תרגסמ ,איי ׳וא םיתיז יליתש ׳ד ׳וא תדמ ,׳ד ׳וא י״בנסב

 :׳ד חיא ׳ט ׳יס שישה רוציק למ בהז
 רובצ תינעתב ׳יכו תיברש חלסת רמאו ,הכגהב □ש <אי

 רישי וכרבל םישיגמשכ החנמב תילט םישבולשכ
 תוצמ םייקל אלא תילט םישבול ןיאש ןויכו וילשמ תילטה
 ונר־םי אל סא אוה תיציצ ןמז הליל רבוס ולאכ הארנ תיציצ
 תוא י־בגכב ג־הנכשכ אלדו ־ג חוא זר איקש איס ח*ב .וילעמ
 המחה תעיקשל ךימס ןיללפתמ ;השכד יגהנמ לדו בתנש ׳נ
 ינאו תיברמ חלסת דש ב״היבמ אצוי וניאש החנמ חלפת
 ,ל־כע תיברש חלסת רחא דמ ילפש ןיליפתו תילטב ראשנ
 לס הליפתה חסינ ףוס תונווכה רטשב לד י־חרהומ כ־כו
 האורו הונחה סהיקשל ךומס החנמ ללפתמ היהשכ היפלז יראה

 הל
 ר״שח ושאר לשמ ריסמ ףניס היה המחה המקש רבכש
 ןמז ואל הלילד סושמ ויפסכ ןיב תילטה דירומ היה כ״חאו

 :׳ה תוא ד״מל ׳יס ןמקל ןייעו .דרע אוה תיציצ
 חוא יררב בתכ ׳וכו סיברט חלסת רחאו ,הגהב םש <בי
 יר ׳יס יייכ ׳תב ןושארכ סיטשי וניב ר םשד ׳א
 תיציצ םע ללפתהל רסוא ךילע קלוחה יכ ילא שימ לדו
 םתיארו ורמאד יאסר תובישה החאו ,חיברט תלפתב תציייצמ
 המל חיסנההל לבא ךרבל ילימ ינה הליג תוסכל טרס וחוא
 הכרב אלב ׳יפאו תיציצב ףטעתהל ריסא יכ ךל עד ,אל

 יבר רסא ץמוקה קרס יהלש ןנירמא יכסד המחה תעיקשמ
 ,השעב רביע המחה תעיקש ־חא !יליפת חינמה לכ רזעלא
 !ויכו אוה תיציצ ןמז ואל הליל בתכ ףיסנו ,הזב ברה ךיראהו

 רמארכ השעב רביע הלילב ףטעתי םא תיציצ היצמ הניאש
 םנ ,לרע ןיליפת ןמז ואל הליל ד״סל ןיליפתב רזעלא יבר
 איהש בסכ 'תג אליטקייינ ןב ףסוי דרהמ ־קה לביקמה גרה
 ואיבהו ש־וטי ׳ט ׳יס דוד תיב וירבד איבהו ,רימנ רוסיא
 ו״חרהמ כ*כו ,׳א חוא א״ח ׳מ חוא א״ח ל״כז םש יררב
 לד יראה לס המגמ תליפתד ׳ב שורד חמורה רעשב לד

 רחא ןיליפתו תילטב ףטועמ תויהל אלש דאמ רהזנ היהש
 רבדב ששוח היהי ושאר לעמ םריסמ היה ףכיסו הסחה תמיקש
 ,רהזיל יואר ןכו בתכו ,םש י״כרב ואיבהו ,לרע דאמ הזה
 םש לרז ,לודג הילט תכרב ינידב גיל תוא ע־יב רודיס כ״כו

 הארנה *סל ליסחה סש בתכו ,׳א תוא ליסח ,׳א תוא תיטש
 עצמאבש ששימו החנמ ללפתהל רחיא םאש ,לד יראה ירבדמ
 אלש ביט רסוי ,המחה עקשת ח־י הליפהב ודמועב הליפת
 חרכימ וניא הז ׳וונס רעשמ הארנכ יפצ םנמא ׳לרע ,םחיני
 תליפת־ ׳ב םירד תונווכה רעשב לד ו׳חרהומ בתכ ירהש
 ןיליפתו תיציצב הרסואל דאמ רהזנ היהש לד יראס לע החנמ
 לע ארמגב ׳זנכ הסמכ תעיקשל ךומש אלא הרסואל אלשו
 רהזנ היהש בתכ הזמ סלעמצו ׳יני שמש םע ךיארי קוספ
 הליחתב אלא הרזח אלב הרמואל אלש החנמה תלפשב דאמ
 היה סא ףאו יוכו תירחש תלפתב ומכ ־,־יקב כ״חאי שחלב
 היה וליפאש עמשמ ,דרע ׳וכו טעמ הממה תעיקשל ךימס
 היה םא ׳יפאו הסחה תעיקשל• ךימס החנמה תליפס רסוא
 הרמואל ראס רכזנ היה הז לכ םע ,התעיקשל סעימ ןמז
 עצמאב הממה עקשת אמשל ששוח היה אלו ,ןיליפתו תיציצב
 העקשו החנמ ללפתהב דחאל איה הששמכ לבא ,הלפתה
 .ףכיח ןיליפתו תיציצ וילעמ ריסהל דאמ רהזנ היכ הפסה
 החנמ סלפחד ׳א שורדב םש ברס םיממ דומלל םי דיעו]
 כ־קה לע ונכמס החנמה תלפתב יכ לדו שיקו יג שורדב־,
 המ ןכו חירמשד גווז ;מ רייתשנש םיירישכ ןמו חידחשד
 ,החנמה חלפח גווז םישיע ונחנא ■וכו ןיחומה ןס ראשנש
 יכ ׳ונו תינרע חלפת גווז וב תושעל םג קיפשמ יניא לבא
 גווזש ןויכ כ״א ,לרע יוכו החנמה תלפתב וקספנו ולכ רבכ
 םוי ןיידע תירחש חליפתר םיריישה ןס אוה החנמכ סלפת
 וקשפנש ןויכ החנמ חלפת רמא לבא ,ירקימ םוי תרמי אוה
 ןיליפת ריסהל ךירצ הממה העקש שנו תירחש לש ןימימ ירייש
 םהב םוי תדמ אלו םוי אל ראשנ אלש ןויכ ,ףכית תיציצו
 האר אל ל״סמסד הארנו [ק״ודו ,חירמש לש ןיחימכ ירייש
 אכיאד א״כ חוא ןמקל ןייש דושו ,םשרושב לד יראה ירבד
 אכה כ*או םיבכוכה תאצ דע תילטה שובללו ךרבל לכויד דדנ
 שוחל ןיא הסחה תעיקש םדיק תילטה שנילו ךרבמש ןוט



 חרוא םייח חי תיציצ תוכלה
 דועב ףטעתי םירופכ סוי לילבו (א״כק ׳יס ,דלונה ראב

 םש שי׳ארה ד
 ופוסב

 אוהו סלפחס עצמאב הסחה עקשת אמש קפסה ליבשב
 תשיגל קפס אלא תוכרב קפס םי אלד ןויכ תיציצב ףטועמ

 :קפסכ הזל םומל ןיאו הסמה תמיקב רחא תילס
 ןזחהו ןיליפתו תילטב החנמ ללפתהל ץ״בכי לא תיב גהנמ
 הרזחכ רמג רחא דפ ןיליפתו תיציצ' וילמ ראשנ """
 תיציצה םהילט ראשכו דבל תילטב החנמ ןיללפסמ תבש ברטבו
 דודל רומזמ םירמוא הליחתב ונייהד ,חבש תלבק ןישועש דע
 ב״חאו םימטפ ׳ג הלכ יאב םירסוא כ״חאו ׳וכו יכל ובס
 יונו ךלס ׳ה רומזמו 'וכו חבשה םויל ריש רומזמ םירסוא
 םיפיקמו ׳יכו דודל רומזמ רמול םירזוח כ״חאו דמוטמ הז לכו
 יאב םירמואו ףיקמ רוא ךישמהל ידכ כ״הבבש הביתכ חא וב
 ריש רומזמ םירמואו תינש םעפ ףיקהל םירזוחו ס״ג ב״ג הלכ
 ,ףריח תילטה םיטשופ כ״מאו ׳וכו ךלמ ׳סו ׳וכו תנשה םויל
 ד״ט ו׳ש ףד ש״נק םורד תונווכה רעשב דמא ברהד עטאו
 לא תיב ,הבב לש םימחל ב״י וילעב תיבבש ןחלושה ףיקהל
 ףיקהל םיגהונ א״גבית סלשור׳ ונישדק ריע ךותבש ץ־בכי
 ץבכי לא סיב ישנא כ״ג םיגהונ ןכו ,תסנכה תיבבש הביתה

 :ו־חשורי תובוחרבש
 לודג םויה דיטב ףטעתי כ׳־היי ליצנו ,הגהב □ש (■5י
 לייו י־רכמ םשג י״בנהב גיסנכב כ*כו ,וילע ךרביו
 םוי ריעבמ ףטמתסל■ זנכשאב םיגהונ ןכש ביצקו איצק ׳יס
 תיציצ •להב ם״ארכ בתכש ינרוכז ןכש גי׳סנכה ש*מי] ,ךרבלו
 דיעה ןכו [י־בגהג ןרהא די וילט ש״מ ןייע ׳וכו
 ויבא רס למ ב״הוי םורד תונווכה רעשב ל*ז ו״שרסמ

 המחה טקשחש םדוק תיציצב ףטעתמ היהש לד ו־חרסמ
 ׳יסב ןרהא די ר־ינהו ,וירחא לד אוה גהנ ןכו ,וילע ךרבמו
 טייש ףד הגיגח יפלש ׳א תוא םש ייכרב .ט׳הגהנ ט־ירת
 אלר בתכו .םיקסיפ הסכ םכב ׳ט חוא איח ל*כז .דדנ

 :ם־׳יטי ידדהכ
 לבא יוכו םוי ריעב ףטטחי כ*הוי לילבו ,הגהב םש (די
 ,םויל דחוימכ ףא תילט לע ךרבל ןיא הלילב
 ויחרסמ כ״כו םש ל״כז ׳ד תוא א*אג ס״ירח ׳יסב גימרפ
 ךריצ ;יא תילט ־יחב שיש כ־הוי לילב ׳יסאד תינויכס ׳שב םש
 רחאחמהד י״כרבה םש בתכו ,םש א״י דיגהו ,שיוטי וילט ךרבל
 ןמ שורפל ןוכנ ןיא ךרבי אלש ידכ הלילה דע כ־הוי לילב
 לי׳צז ו״חרהסד ןויכ ךרבל קיפקיפ םוש ןיאד וסו .רובצכ
 ואינהו ,ליכש היסלז לאומש רס ונב דיעה דעכ רשאכ ךרבמ

 ;ייחהכ אלדו םש ליכ( םש הגיגח ימלש
 םעטה בתכ חיבב ׳יכו ףטעתי כיסוי לילבו ,הרהב □ש (וט
 בתכו ,ב״קס איס ואיבהו ,םיכאלמל תומדהל
 ץראב סט ךל שי יחי וינפל דיעמ מ״םהש תויהל םיהממה
 סיסה ריכזמש ירה .םינבל סיפסטתמו םינבל םישבול םיכאלמכ
 ׳וכה רעשב ס״הלז ייראה ירבד יסל והימ ,ליכט ףוטיעה םנ
 ,לישמכו ,ש״יטי רשאכ לודג תילטב ףוטיע ׳ימב שי הלילה הזנ
 הלילכ הזנ לודג תילטב םיפטעתמ םלוכ ץבכי לא תיב גהנמו

 םיללפתמו רקבה דע תילטה םה־לט ראשנ רשא םהמ שיו
 יאצומב תיגרט אל לבא .הליענו החנמו ףסומו תירחש וג
 ןיאש תוליל ראשכ יוהו .הניחבה התוא הקלתסנש ינפמ כ־הוי

 ןשי םדאש פ־עא םינידס ד ב :(ץ״בשת) וילע ךרביו םוי
 □תדכ

 םייחה ףכ

 ברטב תילטה םישבולשכ םנמא .תיברע תלפתב תיציצ םישביל
 וילט םיכרבמו סממה תעיקש םדוק וחוא םישבול כ״הוי
 לכל שי ןכו ,ל״ז ויבא רמ לט ד־טהש ו״שרסמ םשב ל״שמכו
 ,לודג תילטב ףיעיט 'יסב שי הלילה יזבש ןויכ ק תושעל םדא
 אבחו האריבו המיאב כ״כוי תוליפת לכ ללפתהל ידכ םגו

 ; הבוט הכרב וילס
 םייקל בוס המד ׳ז״ק ׳יס ׳תב הירזט םחנמ בתכ (זט
 ותואב דבלב ןטק חילשב באב ׳טב תיציצ תיצמ
 תירחשב לודג תילט שיכלל אלש רבוה ןוכנ ג״הכבו ׳יכו םויכ
 גהנמ םנמא .יד תי.א ת״עש ואיבהו ,ש״ועי ׳וכו וד׳ס עדויל
 י*שר ןיליפתו תיציצב באב'ט חירתש ללפתהל ן״גכי לא תיב
 ׳יס י׳כרבה ואיבה ל״ז שישרה גהנמכ םימיה ראש ומכ ח״רו
 הלפתה רדסב קוליח ןיאו 'ב 'יא םש ת״טשו ׳א 'יא ה״נקס
 ,םימיה ראשמ הלפתה תנווכו סכיחוכרנו ןיליפתו תיציצ תנווכו

 ונממס־חקולו הלקמ רסא שמשה איגמ תבשל ונילע רחא קר
 דמז סלימספ חוניקה רדס לכ םירמואו סהימצס לע םינתונו
 ראב ומכ ןיליפתו תיציצ םישבול החנמ תליפתב םגו ,ףיס
 ונישדק ריפ לש תויסנכ יחב בור טעמכו ,שרפה ןיא םימיה
 ריסיו ץ״בכי לא תיב ומכ ןכ תירחשב םישוע א׳נבות ם־לשורי
 ןמקל ;יימו ,א״בנ ס״היב ןינבו םילשורי תחמשב תוארל הכזנש

 : א״כ תוא ח״ל ׳יסו ■יה חוא א־ל ׳יס
 ג־פ י״מגכב בתכ ׳וכו םדאש ייפעא םינידס ,׳ג ׳י^ס (יי
 םי בייח םויב הליל סוסל רבישש םיבמרהלד
 םהב םיסכתמו תופנכ עברא םהל שיש םינידסב שוחל
 השוע היה והילא וניברש יחעמשי .תיציצב ם־בייחו רקבב
 ׳יפא תיציצב ןידס רמס ח׳רש שריפ וסימ .ת׳צ׳צ םהל
 טושפ גהנמו לדו בתכו ייב ואיבהו ל׳נט םוי ח־סכ אוהשכ
 לש םה ןיב ןתשפ לש סס ןיב םינידסל תיציצ ל־םכל אלב
 בתכו גיקס א״מ ד״בסו .ל״כט רבדב םדא קפקפ אלו רמצ
 םיארי רפסנו רמצ לש ורטפי סמל אנטדי אל אמטמו לדו
 א*ט א־מ ףד (תוחנמ) תופסוהבו ׳וכו םינייחש כ*נ בתכ
 םייסו .ל״כע השיבלל העצה ןב קלחל ןיא תיציצ יבגר ובתכ
 אבילא תיציצמ רוטפל הלוגס תחא ןרק השטי רמצ לש ןידסנר
 ל*סח .׳ה חוא ז״ר כ־כו ׳ג תוא א־א גדכרס .ליכע ט״כד
 .ג״כ תוא ׳ט 'יס ע״שה ריציק לע ןסלשה ידומע .׳ב סיא
 לבא גימרסס םש בתכו .ז־י חיא ךל ךל ׳פ ח׳א ןב
 שיד .דיפקהל ןיא םיגימ ראש לש יא ןתשפ לש םינידסב
 ונירבדבו)׳ו ׳יעס ט״ל ׳יס !ייע תיציצ ללכ ןתשפל ןישימ ןיאד םירמוא
 םיקסופ המכד ל״י םינימ ראשו (׳ו חוא ׳נ ׳יעס לע םש
 הרותה ןמ םירוטפ אמש ס־ס אכיאו .ןנברדמ םהש םירבוס
 ־נ םיש לכו .םויב רוטס הלילל דחוימכ חיסכ הכלה אמשו
 .ימד ריסש דחא קפס קר ןנברדב ףא הריסה ןס חיקיסס
 ייק ־יס דריג נ״ש הזנ ןייעי) .ליכט הזב ךר ׳יס ד׳וי ןייע
 ףר ׳יס קדצ יחבז ׳סבו .ז״ט חוא ריצקבו ךוראב ס״ס ינידב
 בתכש חנ ס־ס קדצ יחבז יסנ םש ןייט רוטו .ח״י סיס ינידב
 ס׳סבש״יס דועו .אתווברד אחגילפמ ס״ס ןנירנפד ׳וס המכמ
 דגנ ׳יפאו היוחד ארבסב יליפא סיס ןנידבטד בתכש היל
 (לדנכאו .קקלוח שיכ אלו הכלהל קספ ןנש .ש״יעי ליז ןרמ

 דו&ו



 ול םייח חי תיציצ תוכלה חרוא
 הלוגה ראב הבש תלכת ןיב דסישמ רחשב תיציצה לע ךרבמ יתמיאמ ה נ :תיציצ םהב ןיליטמ ןיא רקבב םהב

 הנמימ תיציצ ׳להמ םאו (הליגמד ב״ס יכדרמ) ןמהמ ןכו וילע ךרנמד א "י ךליאו רחשה תולעמ ושבל םאו :הבש ןבלל

 "'3י 3 :(ן״בשת) ךרביו וב שמשמי םויה ריאישכו וילע ךרבי אל סוסילהב ןוגכ ןכל םדוק ושבל

 תיציצ

 םייחה ףכ
 תיציצב בייח ןיא דיסכ הכלה אסשד ישילש קסש אכיא דועו
 א״סו ׳ב סוא מ״דה ש״מכ העצה ךרד אלו השיבל ךרד אלא
 כ״עו לדו םייסו ׳שש ח״א ןג כ־:ו ,יכדרמה םשב םש
 :סא רמצ לשב לבא .םינימ ראש לש םינידסב דיסקהל ןיא
 הלמע תמא ןרקב לקנב ןקתל רשסאד ןויכ ס־ס נ״ג וב שיד
 םעשה הארנ רדנלו .ליכמ הז ס״סלע הרוח רוסיאב ןניכמס אל
 הבר והילא רדס םשב שר סיסב םש קדצ יחבז ברכ שימכ
 ׳ל :ןד •ד ׳יס ךסכנ הפחנ ברהו א״ע חס ךד ׳א רפשנ ל־ז
 תילד ידימ לכד וסוסב ׳ב חוא גיס ׳יס ח־אב ה־רעהי עע
 ס־סב הליחתכל ןניריחמ אל הנקת היל חיאו אדיסס היב
 ןרקב סנקה היל תיאד ןויכ רמצ לש ןידסב יסנ אכהו ,ש״ופי
 ס״סב הליחתכל ןנירסמ אל אדיסס היב חילו הלוגס תחא
 םסו ,ריתהל שי תוקיפס ׳ג והב תיאד ןויכ ]יניסה ראשב לבא
 תלחתה ןיאו ליאוה לדו שיש ןויליגב אצמש ד היא ריא
 ,ליכמ סיבמרהל ׳יפא ללכ םוי שימשח ירקימ אל םויב ושימשת
 האבש ןוגכ ומצע םויב ןידסב הסכתמ םדא סיממסד וניא הז
 םויב ותלחתה לדה כ*או םויה םילשב וא םויה יצחב הניש יל

 :לישסכ רהזיל םי כ״עו
 לכונ אל יוכו תיציצה לע ךרגמ יתמיאמ ■ג ׳יעס (חי
 הלכת ןינ רועישה הזנ לבגומ ;סז אוצמל
 ךורא ןמז שי ץיקב יכ ,םינמזהו תימוקמה יסל לכה יכ ןבלל
 ןמז אוה ףרוחבו ץראה לע שמשה תאיצי דמ רחשה תולעמ
 רחשה תולעמ ןמז ךרוא היהי םו ה ןמז ךרוא ןובשח יסל יכ רצק
 *ויצ ךר םיחספ ארמגב רכזנכו עודיכ .ץראכ לע שמשה תולמ דע
 אסו םישרסמב שרפיו ,םויב הרשעכ דחא עיקר לש ויבוע איע
 היהי רשאכו ,לסכאו יד ׳יא, םשל ונירבדבו ביקס עדנ ־יס
 םויס רוא רכינ הרהמב אל ץיקב וסכ ךורא רחשכ תולע ןמז
 א־בנוה םלשורי ונשדק ריע גרנסו ,רצק ונמזש ךרוחב ןכ אל
 ןמז לכ ץראה לע שמשה ךיג תאצ םדוק החא הסש יעשל
 המחכ ץנה ןמז ;יבשוחש יסכו היהי ךרומבו ץיקב ונמזב
 (ויל ׳יס ח־אח דיבכ אלד) ץראה לע שמשה תאצ ונייהד

 תחא העש היהיש ןיליפתו היציצ סכרב ןמז ןיבשוח ךכ
 : ריוי תוא ן״מ ׳יס ןמקל ןייעו ,םדיק

 ךרוחה ימיב ,הכש ןבלל הכש תלכת ןיב ריכישמ □ש (טי
 ריכנ סא בסיה רכינ אלו םה םיננע ימיש
 ליגרה וריכמ ריכיש ריעישכ וא ,הילס ןינעל ןבלל תלכת ןיכ
 ןמז הליל ליייקד ןויכ םחינהל רתימ ןיציסח !ינעל תצק ומע
 לייה םהב ןשייו םחכשי אמש ריסאו אוה ןנברדמו ןיליסת
 "ם ביח גס בישמו לאוש תרש .וכו אליקל ןנברד אקיפס

 :ביכ תואבו ז״חאש ׳ואב !ייעו ,׳ו ׳וא םליע יחספ ואינהו ,ביסק
 א" ךליאו רחשה תולעמ ושבל סאו ,ההנהב םש (ו
 הליגמד ביסב יכדרמכ תרבס הז ׳וכו ךרנסד
 םוי סינ ביתכ אלד ןויכ חיציצד לדו בתכש ייב ואיבהו

 דומעמו אחלימ אילח היארב וחוא םתיארו אלא איוהב
 שובלה ביכו ,ליכמ רבד אמע ןכו הליחתכל ירש רחשה

 הילע ךרבל ןיאש א״י בתכ כ־חא והימ ,םתסב וז ארבס
 שיד ׳ה חוא ריא כ*כו יוכו תלכת ןיב ריכישמ אלא הליחתכל
 אכתיאד ידידל סרפבו ,׳ס תוא ׳ס ׳יס ע״ש ריציק ,רימחהל
 סא ךרוחב והימ ריסחהל ןוילע תעד ותעדו יניכמס ןרמד
 ,וחוא ןירעינ !יא ךליאו היעמ חינהל לקימה הקוחד העשה

 ;םש םלוע יחתפ ואיבהו ׳ד חוא איאב ג״מרסה םסכ
 דכו ךליאו רחשה תולעמ ושרל סאו ,ההגהב םש (אכ
 דע ברסב ה״כד יל הארנו דיקס אס בתכ
 חהגהד ןויכ ל״ר לדו שירחמה וירבד ׳יסו ,ליכע םיבכוכה תאצ
 ברעב סנ !כ לייד היה ׳וכו יכדרמהמ תעבינ תאז אסר
 ירייסו ■ד חוא איאב ג״מרסה בתכו .ליכמ םיבכוכה תאצ דע
 ידדהא ןרחסד יחרתכ יוה ה״לאד תיברע ללפתה אל ןיידעש
 לוכיד ל״סד יכדרסה תעדל הז לכו ,׳מ חוא חר כ יכו ,ש״ועי
 וניאר ל״סד ל״ז ןרמ לבא ךליאו רחשה תולפמ הליחתכל ךרבל
 סא ותעד הליג אל ןבלל תלכת ןיב ריכיש דע ךרבל לוכי
 תלכת ןיב ריכמש ןמז לכ הסחה תעיקש רחא כ״ג ךרבל לוכי

 בישח ילימ ראשל םוי בישמו אמוי יתאד רחשב אקוד וא ,ןבלל
 ׳וכי תלכת ןיב רופישמ ךרבל לוכיו תיציצ ןינעל יסנ םוי היל
 ןמז לכ םגו הליל יתאד ךליאו הממה תעיקשמ ברעב לבא
 ךרבל לוכי וניא הלילה ןמ אוס אמש קפס אוס תישמשה ןינ
 חוא ליעל ונבתכ רנכ וסימ ,עיצו ןבלל תלכת ;יב ריכמ ׳יפאו

 תעיקשמ תיציצב ךשעחהל רושאד לד י״ראהו םיקסופה םשב ביי
 םא ול קפתסנ םא וליפאו ,הכרב אלב 'יפאו ךליאו סמחה
 רמול אצמת שאו העקש אל אמש ש״ס אכיאד הסחה המקש
 רע תושמשה ןיב לכ ךרבל ליכיו רסכ הכלה אמש הפקש
 ׳יפא ל״נסד ׳ז חוא לישסכ ךרבי אל היסא םיבכוכה תאצ

 :םיימי ס־ס אכיאד אכיה
 אל תוחילסב ןינכ קל םדיק ושבל םאו ,ההגהב 2ש (בכ
 רחשה תולע םדיק ךריבו ־עט םאו ׳ונו ךרבי
 םא םייל דחיימה תישכ ש״ארהלד .ךרבי אל ביש
 ידומע כ״כו ,ל״בסו ׳א ׳יססב ש״מכ בייח הלילב ושבל
 יחתפ ,ב״מ םשב ד״י תוא •ע ׳יס• ע״שה רוציק לע ןחלשכ
 ׳יס ליעל ןיתוינעב ןנא כ״כי ,ת״פ ששב ׳ח תוא סלופ

 :ו״ט תוא ל״סהה םשב ב״ס תוא ׳ח
 ןושל ,ךרביו וב שמשמי םויה ריאישכו ,ההגהב □ש <גכ
 ושאר לע חיגמו וג שמשמי י״בב ץ״בשתה
 ׳ושת םשב ׳ח תוא ת״וע כ״כו ׳ו תוא ר״א כ״כו ךרבמו
 םיש ב״ס תוא ׳ח ׳יס ל״שמ ןייעו .ז״צק ׳יס באז ןימינב
 י׳ד םשב בתכ ןיליפת ׳להב יכדרמהש ל״רו הזב תקולחמ
 ןשמשמל בויח אכיל ןיליסתד ,ןיליפתל תיציצ ימד אלד
 יבג לבא ,יכהב הכרב יבג ימנ אצוי יכה ואלב יגס אלד
 רוזחלו וטישפהל ךירצד הארנ תצק ,יא,יו שובלד תילט
 שבלש ימ תושעל יואר ןכו ,ל״כע וילע ךרבלו ושבוללו
 תוחילסב ומכ וילע ךריב אלו םויה רוא םדוק ותילט
 תילטה לס ךריב אלו חכשש ןוגכ םויב ׳יפא וא ,המודכו

 כ׳׳מאו



 םייח טי תיציצ תוכלה חרוא
 הלדגה ראב

 גי׳מ סוחנמ א
 ף׳ירה בתכו
 םש סי׳במרהו

 :ש״אלהו
 .בי׳מ תוחנמ כ
 ףסוי יקומנ ג
 ;היציצ הטלה

 :םיפיעס ׳ב ובר .תיציצ תכרב ןמז םי

 ךכיפלו תיציצמ רוטפ תילטה שבול וניאש ןמז לבש אנמ תבוח אלו אוה ארבג תבוח תיציצ א א
 ףא ג ןיכירכת ךרוצל תילט השע ב ב :ותשיבלב אלא ,דוצמ ןיאש תיציצה תיישע לע ךרבמ וניא

 :רוטפ וייחב םימעפל ושבולש יפ לע

 חקולה

 ףכ
 רוזחיו וילע ךרביו ונטישסיש ושבלש רחא רכזנ :׳דיאו
 שומשמב ןיריסמ שיד ג״עא הזב אדיסס ןיאד ונשיבליו
 ׳יסג סש ש״מ ןייע דוצו ,ב״עת רימחמהו טשפה אלב דבל

 :׳מ תואו א״מ תואו ב״מ תוא ׳ח

 אנמ תבוח אלו אוה ארבג תביח תיציצ .׳א ׳ף;□ (א
 :ר תוח ב״וט ׳יס ל״שמ ןייע ׳וכו

 ןירימחמ שי ל״שר בתכ ׳וכו אנמ תבוח אלו םש (ב
 םושמ תילטה ןילפוכשכ ׳יפא תיציצה קודבל
 םיקסופ שיו תיציצב יבייח אספוק ילכ רבס לאומשד
 ט״הגהב ג״הנכשו השירפו ח״בה ואיבהו ,ל״כע ׳וצו ותימכ
 ג״הבה בתככ ד״מ אוה לאודשכ קסופכו ,ש״ועי ׳א תוא
 וחינהו ׳ג תוא ג״פ מ״גהב ן״באר ד״כו ,י״ב ואיבהו
 תוא ע״תפ ואיבהו רוטיעה לצב ד״כו ׳א תוא ז״שמב ג״מרפ
 תרבסל היאר איבהש ׳א תוא בקעי תועושי ןייעו ׳א
 השלשש ןויכ י״בב בתכ ל״ז ןרמ והימ . ,ש״ועי ג״הבה
 תנוחד םימיכסמ ש״ארהו ם״במרהו ף״ירה הארוהה ידומע
 ג״מרפב םש ןייעו ,ל״כע רבדב קפסל ןיא איה ארבג
 אספוק ילכד אדומלתל אטישפ ׳ב ףד תימביבד בתכש
 אספוק ילכ ד״מל שוחל ןיא כ״או .ש״ועי תיציצמ ןירוטפ

 :ב״עת רימחמה קר ]יבייח

 ןילפוכשכ תיציצה קודבל ןוכנ נ״דעפל ח״בה םש ש״מו
 זאד קודב ותקזח אהיש ידכ ותוא ןיעינצמו ותוא
 םש ג״הנכש בתנ ׳וכו ושבולו רזוחשכ וקדונלו רוזחל 5״א
 ,םתוא םיחינמש העש לכב םהיתויציצ םיקדוב םיקדקדמהש

 :ש״ועי ד״ל תוא ׳ח ׳יס ליעל וירבד ונאבהו
 בתכ ׳וכו תיציצה תיישע לע ךרבמ וניא ךכיפלו □ש (ג
 ךירצש ל״ייקד הזוזמב ש״מ ע״צ ל״זו א״קס א״מ
 ל״ייק ימנ םתהד ט׳׳םר ׳יס ד״ויב ש״מכ העבוקשנ ךרבל
 הזוזממ רוטפ הכותב רד וניאש ןמז לכד אוה רדה תבוח
 הכותב רדשכ העבוק הזוזמב אתלימד אמתס ל״נ ןכלו ׳וכו
 תיציצ וב עבוק אמתסמ תילט לבא התיישע לע ךרבמ ןכל

 רשפאו ׳וכו ותיישע לע ךרבמ ןיח ןכל ושבול אלש דצ
 הכותב רוש םדוק הזוזמ וב עבק םא הזוזמב ה״הד
 ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא ךרבמ וכותב רודל סנכנשכ
 וללה א״מה ירבד הנהו ל״כע הזוזמ וב שיש תיבב רודל
 ם״שב אל תרכזנ הניאש הכרב שדיחש דבלמד םיהומת םה
 לע ךרבל לוכיד ימנ וירבדמ עמשמד אלא םיקסופב אלו
 םושב וניצמ אנ הזו הכותב רודל "אבש םדיק הזוזמ תועיבק

 הזוזמהש ןויכו ,הבויח ןמז םדוק;,הוצמה לע ךרבמש םוקמ
 דע בייח וניא כ״א א״צר ןיס ד״ויב ש״מכ רדה תבוח איה
 היישוק רקיעבו ,םדוק אלו כ־׳חא וא הכותב רדש תעש

 הוצמה תכרב ונקת .אל ל״ז םימכחד ץרתל ד״עלנ א״מה
 תיציצה תרישקב כ״או ,המייקמו הוצמב קסועש תפשנ אנא

 םייחה
 וניא סגו אנמ תבוח הניאד הוצמ םייקמ וניא העש התואד
 תופנכ ׳ד לש תיציצ תרישק ורמגנ אלש ז״כ השבולל לוכי
 ,המייקמו הוצמב קסוע העש התואב יוה אלד ךרבמ וניא
 הזוזמ עבוקשכ ןכ אל הוצמה םויקל הנכה השיע אלא
 ךרבמד הזוזמב בייחתנ זאד כ״מא וא תיבב רדש העשב
 רודל אבש םדוק העבק לבא המייקמו הוצמב קסועש ןויכ
 אלד ךרבמ וניא הזוזמב בייח וניא העש התואבד תיבב
 כ״מא סגו ,המייקמו העש התואב הוצמב קסוע בישח
 הוצמב קסעתמ וניאש ןויכ ךרבמ וניא הכותב רודל סנכנשכ
 שבצ סאד ג״עאו אליממ הוצמה תישענ רבכד העש התואב
 אוהש ןויכ ינאש תילט ,כ״חא ךרבמ ונמז םדוק תילטה
 אל המייקמו הוצמב קסעתמ בושח וב ףטועמו ופוג לע
 אל השעמ התע שי אלו חתפב העובק איהש ס חזמב ןכ

 העשב הכוסה לט ךרבמד אהו .הוצמב קסעתמ בישח
 ימנ הכוס םדוקמ האשעש י״פעא הכותב בשיל סנכנש
 בישח הכותל ותסינכ הכוסב בשיל בייחש ןויכד ינאש
 ליבשב איה הסינכה וזש ןויכ ,המייקמו הוצמב קסעתמ
 וחתפב שיש תיבב בשיל בייח וניאד הזוזמב ןכ אל ,הוצמה
 הצרי סאד הזוזמ וב תושעל ידכ ףוקשמו תוזוזמ יתש
 בייח וניא ףוקשמו תוזוזמ יתש וחתפב ןיאש תיבב רודל
 וניא תיבל סנכנשכ סגו ,ז״פר ׳יס ד״ויב ראובמכ הזוזמב
 אל כ״או רודל ידכ חרכומ אלא הזוזמ תוצמ ליבשב סנכנ
 ג״עא תיציצו המייקמו הוצמב קסעתמ תיבל ותסינכ בישח
 ידכ תופנכ ׳ד ול שיש דגב תונקל בייח וניא כ״גד
 שממ ופוג לע אוהש ןויכ ונרמא רבכ תיציצב בייחתהל
 הזב דוע ןייעו ,המייקמו הוצמב קסוע בישח וב ףטעתמו
 ד״סב ד״עלנהו ,ק״ומהי ר״מאמו י״כרבו ןרהא דיה ש״מ
 לכמו רומאה לכמ םרומהו ,א״בעיהו יקלח ינא סג יתבתכ
 רודל אבש םדוק .הזוזמה לע ךרבי אלד ׳זנה ־ופה ירבד

 כ״חא אבישכ הכותב רודל אבש םדוק העבק םאו .הכותב
 שיש תיבב רודל ׳וכו ינשדק רשא ךרבי אל הכותב רודל
 םיקסופב אלו ס״שב אל וז הכרב.תאצמנ אלד ,הזוזמ וב

 'ןייע םיקולח שי הזוזמ תועיבק בויח ןמז ;ינעבו ,ל״נכ
 תלחנבו ,ז״י תוא םש ת״פבו ב״כ ׳יעס ו״פר ׳יס ד״ויב
 .ג״חו א״ח ׳מ תוא ד״יח ל״כזבו ,׳ז תוא י״כרבבו ,יבצ

 :ל״מכאו .י״ח ׳וא אבת יכ ׳פ ח״א ןב ׳םבו
 ,רוטס ׳וכו !יכירכת ךרוצל תילט השע ,'ב ׳יעס (ד
 םשנ ׳א תוא י״בגהב םחנמ ירבד בתכ

 ושבלו השאל דחוימה תוסכד ד״עלנ ל״זו ל״ז םוחנ א״רהמ
 םיתמ לש תוסכד י״קומנה בתכש אהל היל ןנימדמ שיא
 תוסככ ל״וה שיתמ ייוסכאל אלא ותיישע רקיע ןיאש ;ויכ
 ליטהל צ״א השאל דחוימש ןויכ קתווכד צ״הו .הרוטפש הליל
 יבצ תלחנבו שובלב ןייעו שיאה םימעפ ושבולשכ תיציצ וב
 ש״ארהל חניח אהד ע״צ הלא םירבד הנהו .ל״כע ב״וט ׳יס
 לגא רוטס םויב ושבל םא הלילל דחוימה תוסכ ל״סד

 ם״במרהל



 םייח כ תיציצ תוכלה חרוא
 :םיפיעס ׳ב ובו .תילט תריכמו תחיקל יניד כ

 (היציצ ׳כלכ י״נ) (ןמאנ לארשימ ןחקנש רמואו) י״א רגתמ וא לארשימ תצייוצמ תילט חקולה * א
 רגת וניאש י׳אמ חקל םא לבא הישפנ ערמ אלד לארשימ החקלש הקזח אוה יגתד ןויכו רשב

 הלוספ
 םייחה ףכ

 קש יבתכו ,אכה כ״אשמ י״בב ש״ועי רשאנ כוסכל ירכנ סא נ״הבייח םויב וש3ל םא הלילל דחוימכ תוסכ ל״סדס״במרהצ
 : ש״ועי א״קס א״ממ ימנ עמשמ תיציצ השטיד ׳נ תוא ת״וע קספ ןכו .3ייח שיא ושבול *

 ראשנ רגת אוה וליפאו .רכו ירכנ רגתמ וא םש (נ ם״במרה תפרל שוחל ךר3י אלו וייס3 ושכול םא ןיכירכתל
 3וש דחא ר3ד3 יאדכ אצמי םאד ןמאנ תוריחס .כ״קס א״מכ מ״כש בתפו ׳א תוא ר״אר ומע םיכסהו
 א״מ ,םש ז״ט .י״קומיג סש3 י״כ .רמא ר3ד3 והונימאי אל בתכש י״3ב ל״ז ןרמ ירבדל ׳יפאו .׳ב תוא ז״ר כ יכו

 :סש םיתז יליתש .םש ז״ר .׳ב תוא ר״א .סש םפטה יגפמ אוה ם״במרהל ׳יפא רוטפ !יכירכת יבג אכה
 תוא ר״אב .ןמאנ לארשימ וחקלש רמואו ,ההגה םש <ד •ללכ חוסכ בישח אל יח םדאל יושמ וניאד ןויכ ןתנש
 שובלב לבא .האנק ןמאנמד רמאש אקודד ׳יפ ׳ג תוסכל יושפ אוהש ןויכ השאל דחוימה תוסכ אכה לבא
 לארשימש רמאש ןויכ אלא האנק ןמאנמ רמול 5״אד טמשמ כ״ט .הליל תוסכ ומכ ם״במרהל בייח שיא ושבל סא ל״י
 ,םש ז׳ד כ״כו .׳א תוא א״אב ג״מרפ .רגתה ןמאנ האנק ל״שמכו .הלוגפ תחא ןרק השפי אלא ז״ט ךומסל ןיא

 : ב״מ תוא א״י ללכ א״ח :׳ו תוא ח״י ׳יס
 ןיאו ,הלוספ רגת וניאש ם״וכפמ חקל םא לבא םש <ה םתוארהל םינווכמו םידגבה םישבולש םידגבה ירכומ <ח
 טודיד .םיממפל םיבנוגש סיתילטה הזה ללכב ב״קס א״מ .תיציצה ןמ םירוטפ םינוקל

 .תילטה אוה רקיפהש דגבב תיציצ השפי אל ם״וכטהש ז״ר /א חוא ר״א נ״כו .ב״פ א״ס ףד הדנ תופסות םשב
 : םש א״מ ריבפהל םתוא שבול םא לבא /ב תוא םיתז יליתש .׳ג תוא

 םיתב ילפב הזמ וחקלו וריטל אבש תיציצ לש רחוס <י ז״י •םש א״מ •םיאלכ יבג ומכ תיציצב ביימד רשפא סכמה
 בנג יוה רחוסהש טדונ כ״חאו תיציצ ןתואמ שבולשכ ׳יפאד בתכ םש ר״אה לבא .םש םיתיז יליתש "םש
 הוצמ ללכב יוהד תיציצ תוצמ ומייק אל .לטילבו טר שיאו ל״זו ׳א חוא ה״רפה כ״כו .תיציצמ רוטפ סכמה ריבטהל
 תונש .הריבטב האבה הוצמ שי גגושב ףאד .הריבפג האבה ךתוסכ אכה לבא ,השיבלב ארק הלתד םיאלכל ימד אלד

 :׳א תוא םלוע יחתפ ואיבהו .ז״נר ׳יס םייח בוננל אלא ותנווכ ןיאש ןויכ ותוסכ הז ןיאו אנמחר רמא
 ןירוזש תיציצה סח יסרפו יחראמ תיציצ תונקל רתומ ל״ם י״ייי ש״ארהו ש״רהו תופסותה ירהש דוט1 ,סכמה

 םדא ןיאד םיקספומ םניאש י״פטא ןתכלהכ כ״כו .ןכ חנומ לזוגהד איגוסו ש׳דל ירשד םיאלכ יבג
 ואב החמומה ןמ אמתסמו ולא ומכ תיציצ תושפל חרוט יאדכ אוה ת״או בשד אנה כ״או ׳וכו-ה״ש ׳יס א״ח ז״בדרה

 : סש סלופ יחתפ .ר ׳יס ש״ח תבושת .ודיל ןיימו .ל״כפ רוטפ ימנ סכמה בונגלד םהילט ךומסל סה
 .רכו ס״וכטל תצייוצונ תילש ןירכומ ;יא .׳ב ׳י^□ (ח :ההגהב ׳ו ׳יפס א״ש ׳יס ד״ויב

 םא לבא .ם״וכט םתס אקוד ונייה ח״בה בתכ
 ׳יפא םרכומלו רוזחל תותילט הנוק אוהש עדונו רגת אוה םושמ ׳וכו לארשימ תצייוצמ תילט חקולה ,׳א ׳י^ס יא
 ויקשפנ ןושארה היטשי וניבר כ״כו ,ל״כפ ול ןירכומ תצייוצמ סא לבא .אוה תורשכ תקזחב לארשי םתסד
 ב״קס א״מה םנמא .יא תוא ב״וישב י״כרבה ואיבהו י״כ ןייכו .׳א תוא סלופ יחתפ ,ח״ב .לוספ דושח לארשי אוה
 עמשמד (א״פ ג״מ תוחנמ) י״שר ׳יפמ ח״בה לפ השקה :ז״מאש תואבו ט״יק ׳יס ד״ויב
 ט״ג לפ דושח אוה םגד רוכמל רוסא רגתל וליפאד ׳יפמ תילט חקולה אקודו .רכו רשכ ירכנ רגתמ וא םש (ב
 ר״מאמה כ״כו ,ט״הגהב ןרהא דיה השקה ןכו ,ש״וטי ד״שו רוסא תיציצ לבא .רשכ ירכנ רגתמ תצייוצמ

 ,רוסא רגתל וליפאד שמשמ ׳םופכו ס״שה תויטשפמד ׳ב תוא .א״קס א״מ .א״קס ז״ט .רגת אוה וליפאו ירכנה ןמ חקיל
 ח״בה לט א״מה הישוק בשיל ד״קס ט״האבה ש״מו) .ש״ומי .׳א תוא ז״שמב ג״מרפ ׳ב תוא ז׳ד .ט״הגהב ןרהא די
 ז״ר .׳ה תוא ר״א כ״כו (םש ר״מאמה וילש ש״מ ןייש ל״זו /ב תוא םיתז יליתש /א תוא ש״הנ .׳א חוא א״אבו
 י״כרבה בתכו .ד תוא םיתיז יליתפ •׳ג תוא ש״הנ ׳ו תוא יוג רגתמ תיציצ חקולהד הכוסד ק״פ הוממלמב ן״במרה
 בתכש םגהו .י״כ ןושרג וניבר ׳יפמ טמשמ ןכש ׳ב תוא .ש״ופי .ל״כמ החמומ רבחמ אלא ןימקינ ןיאו ול ןיששוח
 ח״נהכ ׳אה היפשי .וניברל וניצמש ןויכ ב״וישב י״כרבה םדוקה תואב ונבתכ רבכ והימ ׳א תוא ה״רטה ואיבהו
 אתגולפ ייושאל אלד י״שרו ןושרג וניבר ירבדב קוחדל ךי.רצ אוה תורשכ תקזחב לארשי םתשד רוטה םשב ׳תנש ח״בה םשב
 תואו ׳ב תוא א״אב ג״מרפה ןכו .ש״וטי יאמק אתוובר יניב קדצ יחבז ׳סב כ״כו .׳א תוא ט״יק ׳יס ד״ויב ך״שה כ״כו

 אששח שי ןירפ מ״מ י״שר ׳יפ ספ ח״בה ירבד בשיי ׳ג קספש ד תואבו ש״וטיו םיקסופ המכ םשב ׳ב תוא םש
 רחא ם״ונפל ונרכמי הזה ס״וכפה רגתה אמשד יתירחא :׳א ׳יטס םש הגהב ס״רומ איבהש א״יהכ אלדו הכלהל ןכ
 תילט רוכמל ןיא כ״מ ףכו לארשי ספ הוולתי רחא ותואו וניאש ירכנ ןמ תיציצ חקיל רתומד םש ז״טה ש״ם1

 :רגת אוה ׳יפאו ס״וכפל תצייוצמ ל״ט ׳יסב ןיליפת ומכ אמלטב •ארקאב רגת
 ׳וכו ם״וכטל תצייוצמ תילט ;ירכומ ;יא םש (ט י״מאמהו םש ג״מרפה וילע וקלח רבכ ׳ד תוא ר״א ואיבהו
 כ״א אלא (א״פ ג״מ תוחנמ) בותכ אתיירבב ךרד !יאד ןנירמאד ;יליפת ינאשד סש ש״הנהו ׳א תוא

 ריתה (םי)

 ! זל

 הלוגה ראב

 :ו״מ תוחנמ א



 חרוא םייח כ תיציצ תוכלה
 'יפא ג ונגרהיו ךרדכ לארשי שע הוולתי אמש םיבכוכ דבועל תצייוצמ תילט ןירבוס ןיא ב ב :הלוספ יהימנ ג :ס6 ב
 אכילד העש יפל אוה ב׳אא רישא םיבכוכ דבועל תצייוצמ תילט דיקפהלו ןכשמל 8 ־וםי'

 :אהל שחימל

 תדכ

 םייחה ףכ
 סיהיז יליתש ׳ג תוא ז״ר .א״קש הז ׳יסב א״מה כ״כו .ש״ועי ׳ש הכלה ג״פ ס״במרהו ף״ירה הונחכו היתוייציצ ריתה
 ךותב סתוח ךירצ רושח לארשי דיב סלושב ה״הו ,׳ג תוא ןניעמשאל אתאד י״נ. בתכו .ז״ט ׳יס ט״קלהב ש״ארהו
 המכ סשב ׳ב תות סש קדצ יתיז ,ד׳קס סש כ״ש .ססות תייציצה יבקנש י״פעאש רתומ היתוייציצ ריתהש רחאש
 ט״יק ׳יסבו ׳מ ׳יעס ס״יק •יס ד״ויב םש ןייעו ,םיקסופ רחאמ ידוהי אוהש רמול יב ועטיש שחימל אניל ןימייק

 ח״יק ׳יס ד״ויב ןייע דועו .דושח לארשי ארקנ ־ זיא ג״י ףיעס אלו ו״יר םד לע י״ב הז ש״מו) .ל״כע תיציצ םהב ןיאש
 :ל״מכאו םתיח ךותב םתומ ארקנ לזיא ל״ק ׳יסבו תיכלה לע ט״וי ינדעמ וילע והמת רבכ .אתיירבל לע

 לבא ןיפילחב יוגה הנהיש ןינעב איהשכ א״דב (זט דיסכ השירדהו י״בגהב ג״הנכשו ׳ז תוא ז״ט ׳יס תונטק
 ןיא ןיפילחב ללכ האנה ול היהי אל םא ראש^ ׳ב תוא ש״הנו ׳ג תוא ר״מאמו ׳ה תוא ר״או ׳יסה
 כ״כ .לארשי תא לישכהל ידכ ייגה ףילחי אמש ןיששוח תצק ובשיי ד״הספו ׳ג תוא א״אב ג״מרפה והימ ,םינורחא
 סש ל״ז ןרמו הגהב ׳ב ׳יעס ח״יק ׳יס ד״ויב ל״ז ם״רומ יחתפ .׳יסה רסנ ש״הממ ׳ג תוא ת״ועכ״כו ,(ש״ועי הזב
 ,ש״ועי׳ופ המכ סשבה״כ ׳וא םש קדציחיז כ":ו .ד״וי׳יעס : ר תוא םיתיז יליתש ,׳ג תוא םלוע
 :׳ג ׳וא םיתיז יליתש ׳ג תואז״ר .א״קס׳יסה הזב א״מ כ״כו אמעטאתיח ארמגב ׳וכו לארשי םע הולתי אמש □ש (י
 ׳יפא קושב תלכת אצומה ב״פב ם״במרר בתכ (בוט היל איוה אמליד י״שר ׳יפו הנוז סושמ .אנירהא
 ימכחו ,ןילוסכ ןירוזשו ןיקוספ ןיטומ אצמ ;ירביעו היל לעבתו אוה לארשי הרובסו תילארשי הנוז
 ןיליפת איצומה יפב אנקיסא אידהב אלד וילע והמת לינול ם״ונע הנוז סושמ .רמא ןושל .סב ןתמתת אל םושמ
 תקתעהב העטש בישלו ,םירשכ ןירוזשו סיקספימ :ה םאש לארשי יכ הרמאו הננתאב ם״ינע אוהה הל ביהי אמליד
 ןירוזש ,ןילוספ ןיקוספ ןיטוח אצמ ׳יפב ל״צכו ולש אחסונ ג״קס א״מו .י״ב ואיבהו .ל״כע סידשממל יתאו יל הנתנ
 אל וניבר סגו הז ןיד וטימשה ש״ארהו ף״ירהו ,םירשכ ג״מרפב םעטה ןייע י״שר לש ינש ׳יפ ח״כ איבה אלש

 רמתאד חלנתבד סירביס םהש ינפמ סמעטד הארנו וריכזה לש ׳א ׳יפ לע השקהש המ םש ןייע דועו ׳נ תור א״אב
 רביש ס״במרה סגש רשפאו ,ונל ןיא ןבלב לבא רמתא ש״כ י״שר לש ינשה ׳יפלו .׳א ׳יעס ז״ט ׳יס ע״החמ י״שר
 תומדל שיש י״פעא ,תלכתב אלא ;כ בתכ אל ירהש ךכ •הננתאב הל ונתנ לארשי רתאת אמש תירכנל רוכמי אלכ
 תוא ה״רעה וילע בתכו ,י״ב ל״כע טקנ ארמגד זנשילד :׳ד תוא םלוע יחתפ
 אגרכ יקספד והיימעטל ילזמ ש״ארהו ף״ירהד 5״חו ל״זו ׳ג .ונוממ לוזגי וא .ונגרהיו לארשי םע הולחי םש (אי
 תישעל שינא חרטד סושמ י״רל רוסא תושדחד ןיליפתב :ר תוא םיתיז יליתש .ש״החמו סש א״מ
 אצומב :"או ,א״ש ׳יס י״בה ש״מכ עימק ןיעכ .ןיליפת א״ח בתכ .ונגרהיו לארשי םע הולתי אמש םש (גי
 !יקוספו ןירוזש אצמ ׳יפח אלא א״רכ ל״יק אל ־ושב תלכת ז״המזב אחילד ל״נ ל״זו .ב״מ תוא א״י ללכ
 ,ש״יע תבשד ט״יהב מ״מה ש״מכ ׳וכו שיניא חרטד לוספ אכד אתיאו אתיאד נ״לו ל״כע ד״ש לע םידושח םניאד
 אל החמומכ ןמ אלא םיחקול ןיאו המשל ןניעבד ןויכו .ל״ר זושעל ושקב סגו' ושעש םימעפ המכו המכ ונעמש
 שחימל אכיא יאדוד לוספ אגווג לכבד הז ןיד ראבל וכרצוה .םמוקממ םיזז הניא ל״זר ירבדו
 תומרלמב אידהל ןכ- יתאצמ בושו ןמשל ווטנ אל אמכ ,רימחהל שי ליאשהל ׳יפח ןכו ׳וכו ןכשמל ׳יפא םש (ג'
 ל״יקד םושמ א״רד ארמימ טימשה ף״ירהד םש ן״במרה אל י״שרד ינש ןושללו הנוזד אמעטלד ג״עאו
 תוא ר״מאמה השקה ןכו ,ל״כע ש״יע ןויכ הפיו אברכ .אכייש הולתי אמש אמעטל .הריכמב אלא הריזג ך נ ךייש
 !יאד בתכו ל״נה תומחלמב ן״במרה ירבדמ ל״ז ;רמ למ ׳ד י :׳נ תוא םליע יחתפ ואיבהו .ג״מ תוחנמ ל״דרס
 ירבד לע בתכש ,ש״ועי ןבלל תלכת ןיב הזב קלחל ארבס עמשמ ,אהל שמימל אכילד העש יפל כ״א סנא □ש (די
 .כ״ע וירבדב םימוגמג תצק שי סגו םיחרכומ הניאד מ״5הי כ״עו ןנישייס העש יפל ׳יפא שמימל אכיא םא אה
 רשתב וכלומ בקעי ר״רהמ םשב ׳ד תוא י״כרבה כ״כו ׳יפא סלצא חינהל רוסא םידוהיה השעמ דומלל םינפמש ס״וכעב
 ןיקוספו ןירוזש ;בל יטומ קישב אצמ םתד ח״כ ׳יס י״כ תושעל ודמלתיו תיציצה השעמ וארי אמש ןנישייסד העש יפל
 רשפא בתכ א״קם א״י ׳יסב ש״הממה םגו ,ע״כל ןילוספ וולתי כ״חאו תושענ םירחאל ודמלי וא סכ ושעיו והומכ
 ,ש״ועי םילושפ ע״כלו רתוי ורימחה ןבלנד ל׳ר י״ב תנווכ : ׳וכו הנוז םושמ וא ׳וכו ךרדב לארשי םע
 ׳יפאו רימחהל שי אתגולפמ קיפנ אל הז ןידד ןויכ כ״או ונמתחיש ךירצ ם״וכע דיב וריבמל תיציצ חלושה (יט
 חלוש סא ןכו ןילוספ !יקוספו ןירוזש ןבל יטוח קושב אצמ הזה ןמזב ׳יפאו םתומ ךותב םתוח
 םתומ סמיתמהל ךירצ ןיקושפו ןירוזש !בל יטוח ם״וכע דיב רוטל ואיבה א״בשרה תעד ןכ יכ ,ןבל א־כ ת־כס ונל ןיאד
 תואו ׳ד תוא ז״רו ׳ג תוא ת״וע ש״מכ אלדו ,םתומ ךותב תטד ןכו ,ר״קס ך״שהו א״קס םש ז״טהו ח״יק ■יס ד״ויב

 ,א״קס ׳יסה הזבו א",יס א״י ׳יש לע ש״החמ ןייעו ,׳ה ׳א ׳יעס םש ל״ז ןרמו ד״וי ןיל א״מהמ ג״י ׳פב ס״במרה,
 דבל ןיטוח ׳דה לכ ןילדבומו ןיקספומ ןיטוסה ויה םא והימ םתומ ךירצ ם״יכע דיב ומלושכ אתיירואד ארוסא אוהש לכד
 ידכ ג הנכ ךורא יושע אוה שמש ותוא ןיריקש יעיברהו םירקי וימדש ינפמ שעטה בתכש י״שרכ אלדו .םתוח ךותב



 חל םייח אכ תיציצ תוכלה חרוא
 הלוגה יאב :םיפיעס ׳ד ובו .םינשי תותילטבו וקספנש תיציצב תושעל הס תדכ אב

 יפל ׳ל ד הלינמ א םחש ןמז לב לבא תשודק הפוגב ןיאש הוצס איהש יגפמ הפשאל ןקרזל לוכי וקספנש תיציצ יטוח א א
 ס־נמרסו חוחלאשס :הוצמ יוזב םושמ הזב אצויכו רבד םוש םהב רושקל ןוגכ ס הב שמתשהל רוסא תילטב םיעובק
 'יסכד חהמ ץרהו ,,, , יי , , ,, , . \
 ז ס ץליח םדה הזינג ןיכירצ ןניאש אלס ה;ינמ םוקמב ןקרוזל ןויזב גהנמ ןהב גוהנל ןיא וקספנש רחאל !ףאד א״יו)
 תנש סכמה רנו , . , . . # , / , , .

 .ג*נ ל״עו) (תיציצ תוכלה ל״ירכמ) (ב״עת תוצמב קדקדמו רימחמהו ןזנוגל ןיקדקדמ שיו (תבש ׳לה וג לכ)
 ׳יס םייחה ףכ

 סמ רוזשו לופכ .ןישרח ׳דמ טומ לכ סגו תוילתה וג תונעל
 יפל לכהו "לקהל רשפא ד״וי תוא א״י ׳יס ל״שמכ ]יטוס

 :תיציצ תוצמל א״כ ג״הכ ןישוט ןיאש ןוגכ ןמזהו םוקמה
 תוא ת״וע "רשכ קושב תצייוצמ תילט אצמ םא1 ('ח
 י״כרג ׳א תוא ז״שמנ ג״מרפ ׳ד תוא ר״א "׳ג
 םירשקהו תוכירכה ןיגעב הארנש טרפבו "׳זנה םשג סש
 השב סש י״כרב "ערתיא אל לפנד ףאו רימנ תיציצ אוהד

 :•ג תוא םלוע יחתפ "׳זנה
 תוא תומ בתכ יוכו וקספנש תיציצ יטוח .׳א (א
 ואל הנמזהד דגבב ןאשעש םדוקמ ה״הו ׳א
 וירבדד ׳ח תוא ר״מאמה וילע בתכו "ל״3ע אי כ אתנימ
 ׳יפאד ו״קמ אלא איתא ה״ה חכמ ואלד סיקדקולמ ןיח
 אירשו איה אסלימ ואל הנמזה השודק םושמ וב שיש רבדנ
 וקספנש ןיטומב אכהו תומוקמ המכני ב׳־מ ׳יס ןמקלדכו
 ישימשת אלא הניאד הלע איתא השודק סהכ ןיאש .םעטמ
 גהנמ ןה:- גוהנל ןיאש רימחהל שי מ״מו "ל״כע ׳וכו רוצמ
 ןתנ םא ןכו "חיציצ םשנ םירוזשו םייווט ההש רחאמ ןויזב
 ןהב גוהנל אלש רימחהל שי הנבל אל ןיילעו *ילטב תיציצה
 ק״הסבו ׳א תוא ת״עש ןייעו .סינורחאה כ״כ "ןויזב גהנמ

 :׳ד תוא ב "מ ׳יס לע בקעי ליק
 יפל לבא אנידמ והז ׳וכו הפשאל הקרוזל לוכי םש (ב
 ׳וכו לדוב םדא הוצמ לש תוחילב ׳ב ׳יעסב ש״מ
 ׳א תוא י״כרב "הפשאל ןקרוזל אלש תיציצב רהזיל שיש ש״כ
 תיציצה קורזל ןאכ ריתמד אה "בתכ ג״קס ז״טה לע ש״בלהו
 לש תיציצ לבא "־גב לש תיציצ אקוד ונייה הנוגמ;םוקמל
 אברדא ומצע תילטמ תיציצה ומרג אלד אטישפ הוצמו תילט
 אצמנ .׳ב תיא םליע יחתפ ואינהו "ליכמ יאדו הינימ אפידע
 םקרוזל לוכיד אהו ש״בלה ש״מכ דגב לש תיציצב יריימ ןאכד
 ׳ב ףיעסב ש״מפל לבא י״כרנה ש״מכ אנידמ והז הפשאל
 רהזיל שיכ ש״כ ׳וכו לדוב םדי ולבש הוצמ לש תותילט
 לש תיציצב ש״כו הפשאל ןקרוזל אלש דנב לש ׳יפא תיציצב
 םייקל ליבשב תילטה םישבולש ונחנא ןינכ "הוצמל יושעה תילט
 ׳ב ףיעסב רמאקד תילטמ תיציצה ערג אלד "תיציצ תוצמ

 :׳וכו לדוב םדא
 שמתשהל רוהא תילטב םיעובק סהש ןמז לכ לבא םש <ג
 תאצל דמועכ ןויכ הב שנולמ וניא -יפאו ׳וכו
 "׳א תוא ז״שמב ג״מרפ .ז״טע ׳ב חוא ת״וע .הוצמ ידי וב

 ח״קסז״טהכ ■אלדו "׳ג תוא םלוע יחתפ "׳ב תוא םיתיז יליתש
 ס״במרהל ׳יפא הלילב ׳יפא תיציצב םעדימ רכימל רוסא ןכו
 רוסאד האביה הנשל דמועב בלולו רפושל ימדד "ס״י ׳יסב ל״ז
 תוא א״א ג״מרפ .הז ש״נו ס״בה ש״מכ טוידה שימשתל

 ■ ר תוא ע״תפ ׳א
 רמואב יאנת ינהמ אלו ׳וכו םהב שמתשהל רוסא םש (י
 הכיה יונל ד״לו אוה רוצמ יוזיבד םהמ לדוב יניא

 הוצמ םש לחאלו םתומכ ובשחנ אל התהד ־."ס ס״לרת׳יס
 ךרבמו השוע הוצמ םשל חרכהבד תיציצב כ״אזמ םהילע
 :םש םלוע יחתפ .ש״ועי ׳א תוא א״אב ג״מרפ "ףטעתהל
 םהב גוהנל ןיא וקספנש רחאל ףאד א״יו "הגהה םש (יד
 ל״ירהמ םשב מ״דב קיסמו ׳יכו ןויזב גהנמ

 סהג תושעל וא רפס ךות םמינדלו :זנוגל גהונ ס יהש
 "םירפסל ׳יס ס.ימ תושפל גוטי "ב״קס ז״ט "היצמ םוש

 ׳ג תוא ת״וע ט״הגהב ג״הנכ "ג״צקו א״צר ׳יס לייו י״רהמ
 הכוס ךכסב ה״הו "׳א תוא ז״ר "ב״קס א״מ ׳ב תוא ר״א
 הרבעש הוצמל דובכ וניאש רבד ךרוצל וב תושעל אלש בוט
 בלול ןוגכ הוצמ ישימשת לכב ה״הו "סש ר״א "םש ז״ט
 רבד תושעל ןיא הכוס יצעב ה״הו ,א״קס ש״החמ ,המודכו
 הנוגמ שימשת תושעל אלש ןוכנ הכיסה תונפדו ,הנוגמ

 :׳ג תוא םלוע יחתפ "׳ב תוא ז״שמב ג״מרפ "םהמ
 תיב ברה בתכ ׳וכו ולבש הוצמ לש תותילט .׳ב ׳י^0 (ו
 תילט לודג תילטמ תושעל רתומד ט״כ ׳יס הדוהי

 ל״ז סייס בל ברה לבא ׳ד תוא :לוע יחתפ ואיבהו .ןטק
 שי לודג תילט דוסה פ״עד סושמ הזב קפקפ ב״צ ׳יס
 ונירבדב ןייע ותח המאהו .ןטק תילט לע הבר .הלעמ וג
 ףוס תונווכה רעשבו םנמא ה״ד ׳א תוא ז״ט ׳יס ליעל
 תוא ךל ךל ׳פ יס שיא ןב נ״כו .תיציצ ישורדמ ׳ו שורד
 תושעל לכוי ישב-ילל יואר ןיאו ותצקמ הלבחנ סס ןהימ .א״כ

 :םש $ח״א ןב .ע״:ל הזב ששמ ןיאו ק״ט ובש קזחה קלחמ
 י״ב איבמש ן״רב אוה ןכ .חנקל רתומ וניאו 0ש (י
 םירפס תצקבו .׳ב תוא ז״ר םירג ןכו ונינפלש
 איהד;׳ב תיח י״כרבה בתכו .חנקל הצור וניאו בותכ
 תחסומ בתכ ׳ג תוא ר״מוצמה לבא תיתימאה אססונה

 : ש״ועי ןוכנ רתויה אה חנקל רתומ וניאו
 ה״הו׳ ׳יכו הנוגמ שימשתל םתוא דחיל אלו םש (חי
 ׳יסב ;ל״ז ןרמ תרבסלש ישמ לש ■תותילטב
 .הונמ:יוזיב סושמ והב ךייש ןנברדמ ןבויחש ׳ה ׳יעס ׳ט
 ירהש-.הנוגמ שימשתל םתוא דחילו סהב ומצע חנקל ריסאו
 ג״מרפ .הרצה יוזיב םישמ רוסא ורמאו ןנברד הכונח רנ

 1 : ׳א תוא א״אב
 םתואו ׳.׳וכו הנוגמה שימשתל םתוא דחיל אלו □ש (ט
 םיחנקמ םישמשהו תסנכה תיבב םקרזל םיגהינש
 הז .ןמשב םיכלכולמה םהידי סגו תסנכה תיב תורג םהב
 ךל ךל ,פ יח שיה ןב .רוסאו הנוגמ שימשת ארקנ

 ;■ :טושפ אוהו ׳ך תוח
 יאשר ■ יאו ׳וכו הניגמה שימשתל םתוא דחיל אלו 0ש (י
 ד תוא ת״וע בתכ טוידה שימשת וב תושעל
 לגא 'יב תיציצה דועב וליפאו הנוגמ שימשת ןיא יא ירשד
 רסח ■אלא רתומ וניאד בתכו וילע קלח ׳א תוא ר״אה
 בתכ ׳א •תוא א״אב ג״מרפהו .ש״ופי תיציצה ונממ ריסהש

 ז׳דנכלד



 חרוא םייח אכ !ויציצ תיבלח
 חנקל רתוס וניאו םהמ ומצע *ודוב םדא ולבש הוצמ לש תותילט ב ב :(׳זכ ׳מ ףיעס ד״סרת ׳יס
 תיבל תיציצב סנכיל רתומ ג ג :םילכ םהו ןקרוז אלא הנוגמה שימשתל םתוא דחייל אלו םהמ ומצע

 אסכה

 םייחה ףכ

 הלוגה ־ואב
 ׳סנ ן ־רה ב

 ד״נארהסשב חנשד
 ג״סנ ס״נמרה ג
 ןואג סשכ י״בו
 חוחנמד איההמ

 .ג״מ

 ול .םיציצמ ריממ רבסמהל תילטד בסנש ׳ג תואב ז״טהלד
 תילטה ריממ ךכל דחוימה הלפת לש תילט ל״יד הארנ
 שימשת לכל ירשד אטישפ שובל ןטק תילט לבא תיציצ ומכ
 הלילב בכשל וליפאו אוה טוידה םובל אהד הנוגמ וניאש
 ןדידל והימ .ד תוא הלוע יחתפ ואיבהו .ל״כע יאשר
 ש״מכ רימחהל םי הולמ הושמ ושבולל ןטק תילטב םינווכמש

 : ש״ועי ׳ב תוא
 םייסנכמ תושעל יאשר יא ויתוייציצ וקהפנש תילט (אי
 םימשתד יכה דבעמל ךירא אלד הארי
 :םש א״א ג״מרפ .ןטק תילטמ וליפאו .רוסא הנוגמ

 : םש םלוע יחתפ
 רתומ ס״וכע ירמוכ ישובלממ תותילט תושעל <בי

 ןמצע ןישיבלמו םישמתשמש המ לבא
 ד״וי ןייע ה המ הוצמ תילט תושעל ןיא ם״וכעל ןיכלוהשכ
 .םש א״א ג״מרפ .׳א חוא ר״א .ג״י ׳יעם ט״לק ׳יס
 ג״סק ׳יס ריאי תווחב ןייעו .הש כ״ג י״ב ןייעו .םש ע״הפ
 תמקורמ הפמ ס״וכעמ ידוהי הנקש יתלאשנ א״פ בתכש
 םיסינכמשכ םהידלי סימרגותה ןיסינכמ ובש הפי תרייוצמו
 ת״סל הפמ ותושעל שקבו .םהירמוכ י״ע םתונמואל םתוא
 למש םידליה וב ףפלל וחקל להומ היה רשאכו .יתרסאו

 :םש םלוע יחתפ ואיבהו .ל״כע ודיב יתיחמ אלו
 ונייה .אסכה תיבל תיציצב םנכיל רתומ ,׳ג ׳י^ס (גי
 תופנכ ׳ד ובו שובלמל יושעש דגבב אקווד
 קר ןניאש ונלש הולמ לש תותילטב לבא תיציצב בייחתנש
 רבדל אמגוד אסכה תיבל סנכיש ןוכנ ןיא .םהב ללפתהל
 ץרא ךרד .ןנישרד םירחא םידגב שבלו וידגב תא טשפו
 סוכה תא םהב גוזמי לא וברל הרידק םהב לשבש םידגב
 ג״קס ז״ט .אקוד השודק רבדל דחוימש אתלמ יאהל ו״קו
 ללכ א״מ .׳ג תוא ז״ר .׳ג תוא ר״א •ט״הגהב ןרהא די
 ידומע ׳ה תוא םיתיז יליתש .׳ב תוא ש״החמ .ז״ל תוא א״י
 םלוע יחתפ .א״כ תוא ׳ט ׳יס ע״שה רוציק לע ןחלופה
 ןמלשה ידומע .ארוסיא אכיל סהב ןיתשהל לבא .׳ה תוא
 מ״כו ה״דס םשב םש םלוע יחתפ .םייחה ךרד םשב םש
 ונאש דגנה תחת םישבולש ןטק תילטבו .םש ז״טה ירבדמ
 .הסוכמ אוהש ןויכ ויכרצל סנכילרתומ יאדו הזנ וב ;יגהונ
 םיתיז י לית- .םש ש״:ממ .םש א״ח .םש ןרהא די ,םש ז״ט
 בתכש ןמקל ותוא איבנש תונויכה ׳ש ירבדמ מ״כו ,םש
 .ץחרמה תיבב א קוד א״כ ןטק תילטה תא ריסהל אלש
 דוע בתכו .ש״צמ כ״כו .וב םנכנ אסכה תיבלש עמשמ
 הראהה לכ זא אסכה תיבל םדא סנכנש תעב לדו ש״צמ
 ;טק תילטה וילע ראשנו תיציצה ;מ תמלעתמו תקלתסמ
 הנממ תקלתסמש הראהו התואמ הנהו /אמלעב אמינג ומכ
 אוה השוע םדאש תוצמ לכמש עדונכ םיכאלמ םהמ השענ
 הוצמה לחוא שרושמ הלודג סראה הוצמה התוא לע ךישממ

 םיכאלמ ונממ השענ הנממ הראה התוא תקלתסמש רחאו
 םדאה סנכנש תעב ןכל .ער רבד לכמ םדאכ םירמשמו
 סה תיציצה לש ומישרהמ ושענש םיכאלמה םתוא כ״הבל
 תרחא םעפ אצויש דע ץוחב םש םיניתממו ונממ םיקלתסמ
 םידבוכמ ודבכתה רמאי אסכה תיבל ותסינכב ל״זרא ןכל

 :׳א תוא ׳ג ׳יס ל״שמ ןייעו ל״כע רכו
 םישבולמ םהו תונפל כ״הויב .נכ״הבמ םיכלוהה לכו (יי
 הז דגבש ןויכ ל״טיקה וטישפיש ךירצ ל״טיק
 ,םש ר״א .םש ןדהא די .םש ז״ט .יב ללפתהל דחוימ
 כ״ג רהזיל שי הז םעטלו .סשש״החמ .סש א "מ .םש ז״ר
 ןויכ כ״הבל וב םנכיל אלש אמילג ארקנה ןוילעה שובלמב

 : הלפתה תעב ושבולל אוה תוליגרש
 ובתכש שיו .ירשד םהב בכשל ש״כו .ההגהב םש (יט
 בתכי״ב ברהו .רכו תילטב בכשל אלש וגהנש
 .ל״כע .םלועמ הזב דיפקהש ימ ונעמש אלו וניאר הל
 לש ׳א שורדב תונווכה רעש ל״זו .ב״קס א״מ ואיבהו
 ןטק תיציצ וילעמ ריסהל אלש רהזיל ךירצ .תיברע תליפת
 לטבל דואמ ליעויו הלילב ומע בכשיו הלילב אלו סויב אל
 אלא וילעמ ותוא ריסהל ךירצכ ןמז ןיאו םינוציחה תוחוכ
 תוכרבד ארמגב ש״ממ רבדל היארו .ץחרמה תיבל ותסינכב

 ינאש יל יוא רמא םורע ומצע הארו ץחרמל דוד סנכנשכ
 ותויהב סאו רכו הלימב לכתסנש דע תוצמה ןמ םורע
 לכב רעטצמ היה אל המל כ״א ןטק תיציצ ריסמ היה ןשי
 היהיש ןמז ןיאש יאדו אלא הוצמ סוש ילב ראשנ היהש הליל
 ש״יעו .ל״כע ץחרמב אקוד אלא ןטק תיציצה ןמ רוטפ
 א״ס ףוס תיציצה רעש ח״עפב כ״כו .םירבד לש ןדוס
 לש תייאר לע א״מה השקהש המו] ב״קס א״מ יאיבהו
 הזוזמ פ״כע ול היה הלילבד ה״עה דודמ איבהש תונווכה
 רמאק ופוגבש תוצמ לע ל״י רכו ץחרמב כ״אשמ וחתפב

 ץרית ןכש יתיאר כ״חא .וחתפב איהש הזוזמ לע אלו
 רבדל תויאר איבהש ש״ועי ׳ז תוא ׳מ ׳יסב י״כרבה
 סש בתכו [ד תוא ר״או ק״ומה ץריתש המ דוע ןייעו
 ׳סכ אלדו יריימ םדא .לכבד םדא לכל יואר ךכש י״כרבה
 רכו ןשי היה אלש ה״עה דוד ינאשד החדד םייחה ךרד
 ,ל״כע סתוחרוא םירשימה םיבר ןכו םימילש יגיהנ יכהו
 םינטקו םילודג ל״ז י״ראה ירבדכ םיגהונ םלועה לכ וישכעו
 םהילעו .ץחרמב א״כ הלילב וליפא ןטק אילט טושפל אלש
 ו״נ תוא ׳ח ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו ,בוט תכרב אבת
 ךירצ והימ ק״ט לע ךרבמ ץחרמה ןמ אצויהד ונבתכש
 ׳יס ןייע .טושפ אוהו .ךרבל כ״חאו וידי לוטיל דאמ רהזיל

 :םשל ונירבדבו ח״י ׳יעס ׳ך
 רתומ ןכי ,ירשד םהב בכשל ש״כו .ההגהב םש <זט
 תמת ןטק תילט שובל אוהו וחטמ שמשל
 תונווכה רעש ירבדמ מ״כו <םש א״ח ׳ד תוא ר״א .וידגב

 ל״נה



 טל םייח אכ תיציצ תוכלה חרוא
 אלש סג היציצ וג שיש תילטב בכשל אלש וגהנש וגהנש שיו ירשו ןהב גכשל ש״כו הגל :אככה תיבל
 : (וב לכ) םהב בכשל לקהל םיגהונ ךא וילע תויוזב תוצמ ויהי אלש לכהו סבכל י״א סבוכל ונתיל

 :ויתויציצ רורגי אלש תילט שבול םדאשכ רהזיל שי י ד
 :דחא ףיעס ובו בכ

 תעשב ךריב אל סאו הגה ;םישדה םילכמ ערג אלד ונייחהש ךרבמ תיציצ וב השעו תילמ הנק א א
 :(י״ג ינומיימ) ןושאר ףוטע תעשב ךרבמ הייסע

 חלמה ראב
 םשכ רוגא ד

 .יכדרמ ,והנה
 ,יסל א״ירהמ א
 ׳וטימה כ״כורטה

 יניר

 םייחה ףכ
 אלא ןטק תיציצה ןמ רוטפ היהיש ןמז ןיאש בתכש ל״נה
 כ״כו ,טישפל ןיא שימשתלו כ״היבל אה עמשמ ץחרמב אקוד

 :׳ז תוא ד״וי ׳יס סייחה ךכ ׳םב פ״סרה
 עמשמ ,םהב בכשל לקהל םיגהונ ךא הגהב םש (בוט
 כ״כו .לקהל ןיא סבכל ירכנ סבוכל ונתיל אה
 רוציק לע ןחלושה ידומע ואיבהו ,ד תוא י״בגהב ג״הנכשה
 ׳ו ׳וא םיתיז יליתש ,ל״סחה כ״כו ,א״כ תוא ׳ע ׳יס ע״שה
 ר״מ ואיבהו ד״ס תוא ח״לב מ״כו ירשד עמשמ שובלב לבא
 רימחמהו ׳ז תוא םלוע יחתפ ׳7 תוא ז״ר כ״כו ׳ה ׳וא

 : םיריתמה לע ךומסל שי א״א סאו <ב״עת
 רורגי אלש תילט שבול םדאשכ רהזיל שי .ד ׳י^7ס <יח
 וילע ויתויציצ ררגמה לכ בתכ רוגאב ,ויתויציצ
 א״מו י״ב ואיבהו ,דמשה יטאטמב היתאטאטו רמוא בותכה
 ןושל ע״שג ל״ז ןרמ קיתעה אלד אהו ,שובלה כ״כו .ג״קס
 קושפל ל״ז ותעדד םושמ ׳וכו רהחל שי בתכ קר אלא רוגאה
 השקהש ומכ תוכרבד איהה ל״קד ינפמ אמלעב תוריהז קר
 ;ייעו ׳ז תוא םיתיז יליתש כ״כו ,׳ב תומ ש״הנ ,ג״קס א״מ
 אלד רשפא בתכ םש ש״מנהו ,רוגאה תעדב םש א״מה ש״׳מ
 ךר ; דימת ןיררנג םהש פוא3 אוהש אכיה אלא רוגאה רמאק
 היהי אלש ןפואב היילדמל רשפא דגבהש לכ םנמא ,וכוליה

 הזנ ןיא ררגנו הטמל לפונ םעפ הזיא היהי םא ףא ררגנ
 ל״כע שרל געולד אמעטמ ק״היבב אקוד אלא רוסאל אדיפק
 הזב רוסיא ןיאד בתכו ךיראהש םירומש תצמ ׳סב ןייעו
 ,ו־םפיו םהילע סורדי אלש םעטכ אלא הוצמ יוזיב םושמ
 תוח ר״מחמהו .׳ב תוא ר״בחמ ןייעו ,ג״ע ה״ל ףד ץ״ש ואיבהו
 אכיא זאד םהילע ךורדל אלא רוסא וניחד חקורה השנ בתכ ׳ד

 :ש״ועי דבל ררגמב כ״אשמ הוצמ יוזיב
 רחבומה ןמ 'הוצמהו ל״זו תורמאמ הרשעה לעב בתכו
 אלא ,ןיררגנ אלו ןילשלושמ תויציצה ויהיש אוה
 יבתכב אוה ןכו ,הטמלו ופיג יצחמ ןידמועו ןייולת ויהיש
 אוה ךליאו םשמו הזחה דע אוה תילטה תניחבש ה״הלז ברה
 םילשלשמה םישוע םה הפי אל הז יפלו תיציצה תניחב
 תוא ת״עש ,ג״ע :"ל ףד ץ״ש ואיבהו ל״כע דאמ סתילט
 ־ :םנמא ה״ד ׳ב תוא ז״ט •יס ליעל ונירבדב ןייעו ,׳ה
 לוכי ךורא תילטה היה האו ,ויתויציצ רורגי אלש םש (םי
 אלש ידכ וינתמב רשא ותרוגחב תויציצה בוחתל
 ץראה ירפ רפסו יחרזמ ם״רהמ סשב ׳ה תוח י״כרב ,וררגי
 ותרוגחב סבמותל ףידע יפטד בתכ ורומ םשבו ,׳א ׳יס ג״ח
 ב״ל תוא ע״יב רודיס ,:ש ת״עש ,םש ץ״ש ואיבהו ,וירמאמ
 ןייעו /ה תוא ד״וי ׳יס ל״ז ם״חרהל םייחה ףכ .ל״סמ
 ותולעהל אוה בוט רתויו ,ג״מ חוא ׳ח ׳יס ליעל ונירבדב
 :טושפ אוהו םש םייחה ףכ ,ץראב רורגי אלש ופיתכ לע

 ונייחהש ךרבמ תיציצ וב השעו תילט הנק .׳א י^ם (א
 םילכ לעד ל״זו א״קס א״מה השקה ׳וכו
 ׳ד ׳יעס ג״כר יס ש״מכ !ינקה תעשב ךרבל ךירצ םישדח
 תעשב ךריב אלש יריימד ל״צו ,תיציצ וב השעו בתכ המלו
 שובלל יואר אוהש ומכ דגב הנוקהשכ אקוד נ״א ,]ינקה
 םישובלמ ונממ השעו דגב הנק סא לבא ,ונייחהש ךרבמ זא
 אכהו ׳ב ׳יעס ר״ת ׳יס ש״מכו השיבל תעשב ךרבמ זא

 ל״כע הוצמה תיישע תעשב בגא ךרבמ תיציצ וב השועש
 ןייעו] ׳א תוא ז״ר כ״כו ׳א תוא סיתיז יליתש ואיבהו
 ,ו״קס ג״כר ׳יסב ומצע א״מה כ״כו ]׳א תוא א״אב ג״מרפ

 ונייחהש ןניכרבמד ל״סו הזב קלוח ג״קס סש ז״טה םנמא
 שובלל יוארש דגב הנק אלש י״פעאו דגבה תיינק תעשב
 שובלמ ונממ תושעל טייחל ותוא ןתיל ךירצ אלא אוהש ומכ
 ןויכ ינאש אכהד ד״עלנהו .ד״ע ב״ל ףד ץ״ש ןייעו ש״ועי
 אלב תופנכ ׳ד תב דגנ שובלל רוסאד הילע עיבר ארוסיאד
 עקפד תיציצה תיישע תעש דע ךרבל ןיאד ירמא כ״ע תיציצ

 :׳ו תוא ןמקל ןייעו ,ושבולל לוכיו םינימ ארוסיא
 םעטמ ךרבמ וניא לבא ,םישדח םילכ : ערג אלד םש (ב
 האבה הוצמ לע אלא ונייחהש ךרבמ ;יאד הוצמה
 י״ב ,ןיליפתה לע ונייחהש ךרבל ןיא הרשמו ,ןמזל ןמזמ
 ׳וא ףוס י״בגהב ג״הנכש כ״כו .רוטעה לעבו א״ירהמ םשב
 ל״ז סחורי וניברו ׳ירוטה לעב וניברו ל״ז ׳ותה תעדש ׳א
 תעד והימ ,ל״כע ןיליפת תכרבב ונייחהש ךרבל אלש
 סושמד ט״ה תוכרב תוכלהמ א״י קרפב ל״ז ס״במרה
 ת״וע כ״כו ,ךרבמ ןיליפתב םגו ונייחהש ךרבמ אוה הוצמה
 שי ןיליפתב ןיב תיציצב ;יבד בתכ ג״קס ז״מהו ׳א תוא
 ש״מכ ונייחהש סהילע ךרבמש ןושארה םעפב ךריל שי
 די ואינהו ,ש״יעי םדה יוסכ ;ינעל ח״כ ׳יס ד״ויב א״מר
 ירבד איבאש רתא ׳א תוא ר״מהאמה לבא •ט׳יהגהב ןרהא
 ראש םנמא ל״זו בתכ ,ת״ועו ז״טהו ז״נה ל״ז ס״במרה
 ׳ב תוא ר״בחמה כ״כו ,ל״כע ל״ז ןרמכ וקספ םינורחאה

 חינמשכ וניחהש ךרבי אלד הארנ ל״ז ןרמ תעדל׳ ל״זו
 א״ח ל״כזכ ואיבהו ,ל״כע גהנמה ןכו םישדח ;יליפת
 פ״חרהל םייחה ףכ ׳ב תוא ת״עש ,׳ש תיא תוכרב תוכלהב
 ץ״ש כ״כו /א תוא א״אב ג״מרפה כ״כו ׳ח ׳וא ד״וי ׳יס
 םיקסופ המכ םשב ׳נ תוא םיתיז יליתש כ״כו ב״ע ג״ל ףד
 ןוגכ ןמזל ןמזמ הניאש הוצמה השועש ׳אה םעפב ׳יפאו

 ןיא ןיליפתו [ול שיש ;שי תילטב תיציצ השעש ל״ר] תיציצ
 ללכ א״ח כ״כו ש״ועי א״מו ז״טהכ אלדו ונייחהש ךרבל
 ןמעל ונל אצי כ״או .ש״ועי םינורחאה םשב ד״וי תוא ב״ס
 םעפב ׳יפאו םישדח ןיליפת לע ונייחהש ךרבל ןיאד אניד

 ןיליפת וימימ ןיידע שבל אלש ןוגכ הוצמה םייקל אבש ׳אה
 וישכעו (3)



 ףכ םייחה בכ תיציצ תוכלח
 בור תעד אוה קש טרפבו ל״בסד שובלל ליחתה וישכעו
 שובלל בוט והימ ל״ז ןרמ תעד אוה ןכש סגו םיקסופה
 ידכ ןיליפתה סא רוטפלו ונייחהש וילע ךרבלו שדח דגב

 ע״שה רוציק לע בהז תרגסמ כ״כו ,ע״כד אבילא תאצל
 ןיליפתהשכ שדח דגב למ הלחת ךרביו ׳ז תוא ד״וי ׳יס
 שבניו ןיליפתה.לע ךרבי כ״חאו דגבה ותוא שבליו וינפל
 ותיישעל רבוע אהיש ידכ רמא ןינעב א״א אכהד ותוא
 הויח יקמ ק״הסב ןייעו ׳מ תואו ׳ז תוא ןמקל ןייעו
 ןיליפת תשבלהל םישורד ספ יתבתכש םייחב ןסח ׳סבו
 ןיליפת שבולהו היצמ רבל סנכנה םתוא שורדל ןיינמ רבלו

 .ש״ועי הנושסר םעפב
 תיציצ השעש ימ ז״פלו .סישדח םילכמ ערג אלד □ש (ג
 תיציצ וב דיה אלש ג״עא ול שיש ןכי תילטב
 תוא ר״בחמ ,שובלה כ״כו ,ונייחהש ךרבי אל םלועמ רבכ
 יליתש ,רייכ חיא דבוע תיב רודיס ,א״ע ג״לד ץ״ש ,׳א
 אוהד עמשמ ס״במרה ירבדמש ח״בה ש״מו ׳א תוא םיתיז
 וירבדמ סגו ,ערכה וירבדמ ןיא ןשי דגבב תיציצ לע ךרבמ
 תצק עמשמ רתוי ראיבש ט״מ ׳יס רודה ראפ ׳סב ׳תב

 :םש ר״בחמ ,ק״ודו ש״יע ךרבי אלש
 ימנ ה״ה הז םעטלו ,םישדח םילכמ ערג אלד □ש (ד
 הנק וא תיציצ ו 3 השעו ןשי תילט הנק םא
 הז תילטש־ ןייכ ,ונייחהש ויצע ךרבמ תציוצמ ןשי תילט

 :׳ג ׳יעט ג״כר ׳יסב שדמו "ולצא אוה שדח
 וניאו בושמ וניאש רבדמ והשע סא ןטק תילט <ה
 ןב כ׳׳כו ,ל״סח ,ונייחהש ךרבי אל וב חמש
 רבדמ ואשע םא לבא ,׳ז תוא תישארב ׳פ ימ שיא
 ןייעו ,םש ח״א ןב ,ונייחהש ךרבי וב חמש אוהש בושח

 :*ו ׳יעס ג״כר ׳יס
 תעשב ךרבמ היישע תעשב ךריב אל םאו ההנכ □ש (ו
 ךרבל ןיאש םלועה גהנמ וישכע .ןושאר ףוטיע
 תילטה לע ןכו ,דשבלה תעשב א״כ שובלמה■ לע ונייחהש
 תעשב יכרבמ אלד ןכ וגהנד ל״נ םעטהו ,ףוטיעכ תעשב
 הזיאמ ושבולל אלש וב רוזחי אמש ישייחד םושמ היינק
 ותכרב היהתו רחאל הנתמנ ונתיל וא ונרכמי׳. רוזחיו הביס
 ,אקוד השיבל תעשב א": ךרבל אלש וגהנ כ׳׳ע ,םנחל
 ךירצש שדח ירפ לע םתהש ומכו הב ועגנ שדח ירפ ןידמו
 תעשב א״כ ךרבל אלש וגדנו הייאר תעשב ונייחהש ךרבל
 אנה ,םש םעטה ןייעו ׳ג ׳יעס ה״כר ׳יס ש״מכ הליכא
 ג״כר ׳יס ר״מאמה כ״ג בתכ ןכש יתיאר ב״חא .ןכ ימנ
 םושמ תוריסה םעט ומכ רחא םעט ןתנ לבא ,׳ה תוא
 ןיאד ןואג ארירש בר ש״מו ,ש״ועי האנהה רקיע יוהד
 הכוסב ׳םותה וירבד ואיבהו םישדח םילכ לע ונייחהש ךרבל
 ,ח״ב ,רבדב דיחי אוהד היתווכ ל״יק אל א״ע ו״מ ףד
 ל״שמכ ל״בס ןנירמא אל גהנמ םוקמבו ךרבל סיג הונד רועו
 : ׳3 תוא ב״וט ׳יסו ׳ב תוא ׳ז ׳יסו א״נ תוא ׳ד ׳יס

 ת״וע בתכ .ןושאר ףוטיע תעשב ךרבמו .ה״גהב □ש (ז
 צבא ,ףטעתהל הדראו ונייחהש ורביד ׳ב תוא
 .ונייחהש כ׳׳חאו ףטעתהל ךרניד בתכ ׳ב תוא ידנרבה
 רוקמ ברהו ת״ועהכ אלדו ר״אה ירבד ןיטמ קד בתכו
 ךרבי ל״ז ןרמ תעדד ׳נ תוא ר״בממ ורפסב ב״פו ,המכח
 םיגהונ ונחנאש ךרד לט ונייחהש ךרבי כ״חאו ףמעתהנ
 ונייחהש כ׳׳חאו ירפה תכרב ןניכרבמד שדח ירפ הליכאב

 ׳וא ע״יב רודיס .׳ש ׳וא ב״הב א״ח ל״כזה כ״כו ,ל״כע
 ׳ח ׳וא ט״נ ׳יס ע״ש ריציק .ל״סח ׳ב ׳וא ת״עש .ג״כ
 תישארב ׳ס ח״א ןב .׳ח ׳וא ד״וי ׳יס ף״חרהל םייחה ףכ
 קד אל ת״ועל ח״בה תעד ט״כאב הישהש המו] ׳ז ׳וא
 תיציצה תיישע לע ונייחהש ךריבש ימב יריימ ח״נהש
 ךריב אלש ימב יריימ אל ל3א ףטעתהל חב כ״חאו
 אסיטעה תעשב םהינב ךרבל אבכ״חאו תיציצה תיישע לע
 ד״ע ג״לד ץ״שהו ,םש ר״בזמה ש׳מ ןייעו ,ק״ודו ש״יע

 :[׳ב תוא ר״מאמו .ד״לדו
 לע ונחיני כ״האו ונייחהש כי׳חאו ףטעתהל ךרבי (ח
 .ןתיישעל רבוע אהיש ידכ וב ףטעתיו ושאר
 :׳ה ׳יעס א״נרת ׳יס ןייעו ,ש״ועי ׳נ ׳וא ׳מ ׳יס ל״שמכ

 דבל תינמיה ודיב תילטה זוחאי הכרב ת^7שב (ט
 לא תיב גהנמ ןכו ׳ד ׳יעס ו״ר ׳יס ש״מכ
 הכרב תעשב תילטה ןיזחואש סדא ינב תצקכ אלו ן״בכי

 :בידיה ינשב

 ג״מרסה בתכ ,ןושאר ףוטיע תעשב ךרבמו .הגהב □ש ('
 ה״כר ןייע ד״לד הארי ל״זו ׳א תוא ףוס אי׳אב
 ונייחהש ךרבי ןושאר ףוטיעב אקוד אלד ל״רו .ל״כע שובלב
 אלש רוכזיש ןמז לכ אלא היישע תעשב ךריב אל סא
 שיבלה שימכו ׳ג וא ׳ב ףוטיעב ׳סאו ךרבי ונייחהש ךריב
 ירפ לש ונייחהש תכרב ]ינעב ׳ג ׳יעס ה״כר ׳יס
 לוכי הנושאר סניכאב יא היארב ךריב אל םאו םדמ
 ןידד עד לבא .ש״יעי ׳יכו רוכזיש יתמיא וא היינשב ךרבל
 קימסהו חונמ ר״הלו םיכר "ם ייב ןייע אינש אתגילפב הז
 היארב ךרבי אל בוש הנושאר היארב ךריב אלו חכש םא
 םש ייבגהב ג״הנכש בתנו .ש״ועי ךרבמ ןלומ י״רהמלו הינש
 לכא סאש הליכאב תקולחמ ןכ הייארב תקולממכד״יא חוא
 חרמא םעפ לכואשכ ונייחהש תכרב ךריב אלו שדח ירפ
 חוססדנב זיבררה כ״כו ךרבמ וניא רסלו ךרבמ רסל הזכ ירפה
 בתכו .*נ חוא םש ריסאמ י״בגכב םש ןרהא די כ״כ1 .ל״כע
 קספ ליק 'יס הסמה סנ הכלה ןיגעלו ליזו גיכנכש םש
 אל רצקה ׳סב ברכ לבא ונ״חכש ךרבמש ליז ןלומ י״רהמכ
 תוכרב קפס יוהד ןויכו ל״ז יתעדש הארנו הז הקולחמ ריכזה
 םש אימה כ*כו .ל״כע רקיע ל׳ט ןכו ךרבי אלו לקהל ןניטקנ
 .ךרבי אל בוכ הנושאר הליכאב ךריב אל םא ןוידל ש״קס
 רוציק ׳ח תוא םש םיתיז יליתש ׳ח תוא ביס ללכ א״ח כיכי
 תכרב יבג ומנ ןיוימל וניצמנ כיאו .דיי חוא טינ "ם ע״ש
 הליכא תעשב ךריב אלו חכש םא שדח ירפ לט ינייסהש
 תילט יבג יסנ אנה הנכנ רנכש ינפמ .ךרבי אל ביש הנושאר
 ךרבי אל בוש ׳א השבלה חטשנ ונייחהש ךריב אלו חכש סא
 תילטה תשיבלב הנכנ רנכש ינפמ הסטעהו השבלה רחא
 אלש הפיטעה םויק רכזנו ופוג לע תילטכ חינה םא םנמא
 תילטה םישבולש ץ״בכי לא חינ נסנמ וזמ) טייחהש ךריב
 וא [םיפטעתמו םהיפתכ לע והוא םילעמ כ״מאו םפונ לס
 ודירוהש םרוק ונייחהש ךריב אלש רכזנו תילטב ףטעתנש
 סרוק הפיטעה תושעל םיגהונש ומכ) וב שבלתנו וסיג לע
 ¬מ ■יס ליטל ונירבדב • ןייע םפוג לע תילטכ חא םידירומש
 בוטב השבלהה ןיידע הרמגנ אלש ןויכ ךרבל לוכי (יג סוא
 והלעהו רזחי וסיג לע תילטה חינהש השבלהה רמג םא לבא
 ביטב וב שבלתנו ופוג לע ודירוהו רזחו וב ףטעתנו וסיתכ לט



 מ םייח גכ תיציצ תוכלה חרוא
 :םיפיעס 'ד וכו .תורבקה תיבב תיציצ יניד גכ

 אוה םא לבא תורבקה לע ררגנ אהי אלש אוהו תיציצ שובל אוהו תורבקה תיבב סגכיל רתומ א א
 םישבולש שובלמב תיציצ םיליטמ ויהש םהימיב א״דכ נ שרל געול םושמ רוסא תורבקה לע ררגנ
 ילימ ינהו םיררגנ םניא וליפא רוסא הוצמ םשל אלא םהב םינווכמ ןיאש ונא לבא םמצע ךרוצל
 ינשבש תויציצ ינש רושקל םיגהונ שי ב :רתומ םיסוכמ םה םא לבא ג םילוגס תויציצהשכ
 תומא ד ךות סנכנה •י ג :ןתנקתב םולכ וליעוה אלו י תורבקה תיבל םיסנכנשכ הז םע הז םיפנב
 תיבב תמה תילטמ תיציצ ריסהל םיגהונש םוקמב ד :תורבקה תיבל סנכנכ וניד רבק לש וא תמ לש

 :שרל געול םושמ והב שחימל אכיא תיציצ םישבול םיפתכה םא י

 תגהנה

 הלוגה ראב
 :ח״י סוכ־מ א

 ס ש הגוי ׳ר ב
 . ימשג ש״ארהו

 העשתו יי״3 ג
 י״נ ד : א״גשר
 הותנמד איההמ
 י״ב ה : ז״ל
 : הוכרבד איההמי

 תוכצהב ש״ארה ו
 :תיציצ

 םייחה ףכ
 אוהש ןמז לכ ךרבל לוכיב ז״טטה ש״מכ אלו .דוע ךרבי אל

 הסטעהו השבלהה רסא (ןכיס רכזנ סאד הארנו .שרפי {ןטועמ
 הנהנ אל !יירעש ןויכ ךרבל לוכיד כ״ג המ ןמז היהש אלו

 ; שממ השבלהמ

 לע ררגנ אוה םא לגא רנו המיל רסומ .׳א ׳יעס (א
 םעטהו רכו שרל געול סושמ רישא תורבקה
 תוצמה רעשב ש״סכ םהירבק לע תודמוע םיתמה תושפנש ינפמ
 כ״לאד א״ע ג״ע ךד זי־ל המדקה םיליגלנה רעשבו יסיו ׳ם
 ואלב אהד הסוכמ וניא וא הסטמ תיציצה ןב קלחל ךייש אל
 הלעמל סש תומיעה שפנה ינפס אלא רבקב הסונמ תמה יכה

 : ׳נ חוא םיתיז יליתש ןייעו .ש״מכ רבקה לע
 סושמ הזב אכיל ותמשנ יולימל תמ לש ורבק לע דמיל סא
 זדנד אמק תופסות ןייע דיבעק ודובכל אהו םרל געול
 .ד חוא ה״מ ׳יס ד״החס ןייעו ־יכו הבישי ובישהש ס*7 ב״ע

 : ׳ג ׳יעס ז־סש ׳יס דריגו
 ןטק תילט ןכו .רתימ סיסטמ םה םא לבא םש (ב
 סושמ רוסיא וב ןיא םידגבה תמח םישבולש
 .הסוכמ אוהש ינסמ תורבקה סיבל יב סנכיל רתומו שרל געול
 ׳א תוא ר״מאמ •ז״מט .השירפ .גהנמה ןכש בתכו ח״ב .ייב
 ד״ט ׳מ ךד לאומש תראפת םשב ׳א חוא ייכרבה סינו
 איהש רכז אלו לאומש תראפחס ןמ הז ןיד איבהש אמיחו)

 דיכ ׳־ס ןמקל ונירבדב ןייעו /א חוא ח״פש ואיבהו (ייבג
 :'ד תוא ךוס

 רבק לש וא חס לש תומא ׳ר ךות סנכנה .׳ג ׳יעס (ג
 חמשנ אסשד .שרל געול שי ןטק רבק ׳יפא ׳וכו
 סשב ס״מ יסב ןרהא דיו ׳ג תוא ר״א .אוה לודג םדא לש

 טמשמו בתכו .׳ב ׳וא איאב ג״מרפ ואיבהו לד ןילהצ ט״רהס
 לוגלגל םוחלו .שרל געיל אכיל הרוטפ כ־ג הייחבו השא רבק
 ׳ד חוא סלוע יחתפ ואיבהו ל״כע ןנישיימ אל יאה יליכ רכז
 סנד בסכ ־ט ןיד לבא יהמ גייסב ךלמל הנשמ ברה והימ
 םחנמ ירבד ואיבהו ,שרעי םרל גטול סושמ ךייש השאב
 בתכש ׳ג חוא הימ ׳יס ד״החפ ןייטו .יג חוא ה׳מ •יסב
 שרל גטול סושמ השאב םיד בתכ ז״טירסס םנד
 ג״סרפהל םרגו ז*ם'דהמ 'רגד לכ אי3כ אל ר־אהד אלא

 :ם־וטי ץ״טירהס ךסיה רמול
 אוה ־יפאו ׳וכו תמ לש תומא ׳ד ךות סנכנה םש ת
 :יה תוא םיתיז יליתש .ייב ,תורבקה תיבל ךומ
 ךיתב אקוד ומצע ק״הינבו .ק־היבל סנכנכ וניד םש (יי
 תומא עבראל ץוח לבא .רוסאד אוה תומא ׳ד
 ׳יפא םיריסחמ םינורחאכ לבא .סכ םיתיז יליתש .ייב .ירש

 ןמקל ןייעו .איא כ״כו ׳נ חוא ר״א ןייע תומא ־ול ךיח
 :־א חוא הימ ׳יס

 תסכ תילטמ תיציצ ריסהל םיגהונש םוקמב .׳ו ׳יעס (1
 ןיא םריסהל סינהט ןיאש םוקמב עסשמ ׳וכו
 ביקס אימה השקהו .תיציצ םישבול םיסחכה סא אדיסק
 תילטב תיציצ ןימישמש בתכ א״נש ׳יס דריב ירהד ע־צ ל״זו
 אידל וא ק״היבל סככיל רוסאו ןאכ קספ ה״פאו םיתמ לש
 בתכ המלו ם״א־יה בתכש הנושארה ׳סכ ונייהו תיציצב תמ לש
 ןרמל ליסד רמול ד״עלנו .ליכט ׳וכו קלחל שיו ךיפיהב ןאכ
 םושמ םמימנ אכיל םישדח תיציצ תמל ושעשכ אקווד .ליז
 אכיא קיהיבל ךליהה לבא היציצ ול שי אוה סגש שרל גטיל
 ןנ־שיימד תיציצב !חוא ורבק ׳יפאו שרל געיל סושמ םמיסל

 ריבדכ חתפ ברה כ״כש יתיאר כ״חא .ילבחנ וא ובקרנ אמש
 :ש״הני •׳ב חוא א״א ג״מרפ ןיימו .ש״ועי

 ׳וכו תמכ תילטמ תיציצ ריסהל םיגהיככ םוקמב םש (ז
 ןויכ ןיכירכחב תיציצ חחל אוה הפי גהנמו
 שיש סייו .ךקדצ ךינפל ךלהו םישמ הייחמ היצסב ןילימב
 בייח תמהש רמול היציצ יפל לקסנ ׳פ הכמסנ ךכלש שרומב

 ׳ו חוא םיתיז יליתש ואיבהו תיציצ הטלה י״קומנ .תיציצב
 וילע חינהל םיקדקדמו ׳א היא א״נש ־יס דריב תיחפ ;ייעו
 ךא תיצמה ןמ םישסח םיתמהש סיטויי לכהו רשכ תיציצ
 דריש ת־סככ לי׳זאש המב םינימאמ ונחנא יכ זומרל אוה
 הטיט אוהו הליע שיא רסאנש ומע הלעי רבקל םדאה םע
 תילט שובל םימי היחתה ןמזל םדאכ םוקי רשאכ ןכלו ליעמ
 : סש םיתיז יליתש ואיבהו .םייח רוקס םשב ג״וס •רשכ

 ׳וכי יהנ שחימל אכיא היציצ םישבול םיפסככ םא סש (ח
 תילטבו ■כ חוא ז־ר .םיסוכמ םהיתויציצ כ״א אלא

 תיציצה ךא ׳ב חוא (״אב ג״סרסה בתכ הלפתל דחוימה לודג
 יליתשה יהימ •ם־יטי שרל געול םושמ רוסא כינ ם־סטמ
 מ״כו .יוסיכב ינס הוצמ לש תילטב ׳יפאד בתכ ׳ז חוא םיתיז
 םא אמתס בתכש ־זנה ז״ר ירבדמ מ״כו .שדעי סשיררב

 : שחימל אכיל םיסוכמ םהיהייציצ
 ןיאו תחפטמב אוהכ ךא ק״כינב ועורזב ח־ס הקיל ר10א
 יחספ ׳ג חוא ד״א ,ביפר ־יס ד״וי ייב .וב ארוק

 :־ד תוא םלוע
 תיפנכ ׳ד תב תילט שביל םדא ןיא סא .׳א ׳יעס (א
 רכשה והוא דיספמש אלא .תיציצב בייח וניא
 ׳כ הב םיש תיציצ שבול היה םא לבקמ היהש ב״הועב
 תיציצ לט ונהנו .תיציצ םסל ושעו םהו •השע תיצסל תונושל
 .ייב .ךל השעת םילידג .חיציצל סכל היהו .וחוא םתיארו

 :׳א חוא םיתיז יליתש .שיבל
 בוטו םש



 םייח דכ תיציצ תוכלזו חרוא
 הלוגח ראב

 : א״מ תוחנמ א

 י״ב ג ירוזנ ב
 י״3 סמו ׳ח ׳יס
 .ט״ילה סס

 יממיימ תוהגה ד

 :םיפיעס ׳ו ובו .השנועו הרכשו תיציצה תשיבל תגהנה דכ

 םדא לב תמחל ןובנו ב בוטו תיציצב בייח וניא תופנכ עברא תב תילט שבול םדא ןיא םא א א
 דגנכ םירשק השמח דב שי ב׳עו עגר לכב !דוצמה רוכזיש ידכ םויה לכ ןטק תילט שובלל ריהז
 רהזי תוחפל םישובלמה לע ושבולל ןובנונ רוכזי הנפיש דצ לכבש םיפנב עבראו הרות ישמוח ׳ה
 תאירק תעשב ובל דגנב תילאמש דיב תיציצה זוחאל .דוצמ י ב :הלפתה תעשב תיציצ שובל היהיש

 עטש

 םייחה ףכ

 לה הילט םוגלל ריהז הדא לכ תויהל ןוכנו גוסו םש <ב
 אל (ח״ט ד*י ףד) הטוסב ןנירמאדכ רכו םויה
 םייקל ידכ אלא היהוריפ סוכמ ץראל סנכיל סשמ סואחנ
 דנמ הליקסב ןנירסאודכ הבורמ הרכש ןתמו הב תויולתה תיצמ
 :־ח ׳יס -דיס לישמ ןיימו .נימסו יכדרמ םשנ י*ב .תוצמה לכ
 הילט שיבלל ריהז םדא לכ תויהל ןיכנו בוטו םש (ג
 ילא הז םושמ .האנ תילמ תושמל רהזי םגו רכו
 והונאו ילא הז ביע נ*לק (ןד חבש תכסמנ ש״מכ יכונאו
 האנ תיציצ ׳וכו האנ הכוס וינפל השע תיצמב וינפל האנחה
 סבוכמ אהיו .׳ג תוא זיר םיכחמו ןמיסה שיר א״ס כ*כו ־יכו
 ןינעל הברה ריהזה רשוי תוחרוא ברסו •׳ה תוא ל׳סמ .יקנו
 .ש״יע ןבילמ היהיש ירכ םעפב סטפכ ותוא סבכיש םיביככ
 םש באכו .א תואד־יי ׳יס םייחה (ןכ ורפסנ םיחרכ ואיבהו
 םיאנ םישיבלמ שבייתמש ימל הכובהו תונגהמ המכד ל־סחכ
 (ןטסהיו הכיב בבלי םורקו יולב תילטהו ודי גישת רשאכ
 ןכו .ל״כט ל״ר המקנכ ןמ גאדיו המינט היהת ושפנו המילכ
 איבהו ם״יעי ח*יר חיאב לד הימכח סנשמ ברה ז*ע חיכוה

 :םרפי ׳זנה חוא םש םייחה (ןנב ם״חרה םהירגר
 ׳י0 ליפל כ״כו .סיש־בצמה לט ושבולל ןוכנו םש (י
 ישנילל ןטק תילט תיצמ רקיטד א״י ׳יטס ׳ח
 חעדד עמ חוא םש יננתכ רבכ הנמא ׳וכו וידנב לט
 הטמל ושבילל ךירצ ןטק חילסד םינורחאהו לד ־יראה
 אוה וידגב לכ לט ישבילכו .וקולח נ*ט וישובלמ ראשמ
 :רבד אמט ןכו .שרעי תמאכ ךפיה לודג תיטט

 ׳ח •יסבו ןאכש לד ןרמ ירבד לס תושקהל םיש קןםו
 עכ ־יסבו םישובלמה לע תילטה שיבלל בתכ
 תחת ןטק תילטה סישבילש 'ב סוא םש ינישל ינאבהו י׳בב בתכ
 יריימ גיכ ׳יסבו ׳א תוא ןאכ ר-סאמכ ץרית רנכ .םידגנה
 ׳יסבו ןאכבו םידגבה תחת יתיא םישבולש סל-ט כ גהנמ לט
 רבכו סייפי םידנגס לע ושביננ ןכ תושטל ןוכמ רמאק יח

 :לד י־ראה חפל ק ןיאו ליטל ינבחכ
 .הלפתה חטשנ תיציצ םינל היהיש רהזי חיחפלו םש (׳י
 ,שובל .רוט .םויה לכ (ןסעהכל לוכי יניאש ׳מ הז

 :יד חיא סיחד יליתש
 .הליפתה תעשב תיציצ םובל היהיש רהזי תיחפלו םש <י
 תוא ז־ר ביכו .הלפתו ם*ק חטשנ בתכ שובכב
 יאמלו .הלפתו ם״ק חמשב אחיא איסנד השירפכ ביכו .,נ
 הלפתה חטשנ ־יפאד רמאק אתובר הלפתה תטשנ יסרמ
 ריכזמש שיק תמשנ ש״כי תיציצ וילט ויהיש רכייל ול שי
 רקש חודט דיסמ ול ןיאשכ אצמנ תיציצ תיצמ שוריפב
 ךל חלש ׳ם קיהוז םשב עקס אימ כ*כו ל׳כע .׳סצטנ
 כ*כו .ומצטנ רקש חודמ דיטמ תיציצ אלב ש״ק ארוקה
 כ־כו ׳'•פ הבורקכ רעש חיר םשב ׳א חוא םלוע יחחפ

 :קדמ

 תוצמ ׳ב חיורמכ החנמו תירחש סלפהכ תעשו םש
 .האריו הינע וחשבלמו .התכרבו תיציצ תיצמ
 ןכו .דרי חוא ־מ ׳יס ליעל ילירבדב ןייעו .יא חיא ל״סח
 תציצב החנמ הלפה ללפתהל דאמ רכזנ היכ לד •*ראה
 יימ "ם ליעל ונושל ונאבהו .תונויככ רעשב ש״מכ ןיליפחו
 ץככי לא סינ גהנמ ןכש סב ונברכו .ב״ועי ב״י תוא

 : ש״יעי כ*ג
 דגנכ תילאמש דיב היציצכ תמאל היצמ .׳נ ׳יעס (ח
 תונימה רעבנ כ*כי רכו שיק חטשב יבל
 ונילע אבכו רהס לא ךעיגהב לדו ב״ע ז״כ (ןד שיק שורדב
 ןפואב ךיהופהכ ינש )ס תילטה ידדצ יב (ןיקזה םולשו סכרב
 כ*חאו .םינפל תויציצה ינבו רימאמ תויציצה ינש ודאשיב
 לע םחינהו תילאסבס ךדיב סחסברא ישרש דחי םצבקת
 ךדיב סנ תויציצה יפמ זיחאח זא היציצ תסרפ ליחהתבכו ךבל
 םהב נכתשהו טבהו תילאמשה ךדיב ויהי סהישרשי תינמיה
 תיציצב לכהססשכ ןימל ךירצו •וכו תיציצ השרפ לכב

 ורותת אלו לא ךעיגהבו יוכו תיציצבש תלכת םב שי ולאכ
 םריעה עט םמישתו ךיפב תויציצה קשנה זא ■וכו םכבבל ירחא
 ׳זנה דדנ תיציצב םיזחוא הידי ־נ ויהיש ךדצ הנכו .ךלש
 דטל םידמחנו םינמאנו םימייקו םייח וירבדו לא ךטינה דע
 דעל רכו םייח וירבדו לא ךעיגהבו בהכ א־ע חיכ (ןדנו .למע
 ךדימ םחינתו סריתהו ךיניע לע םמישתו ךיפב תויציצה קשנה
 ל״כע ךדיב דוע המקהו םזמאח נאו !הלאמ םילשלישמי הידרוי
 דיגנ כ*כו חיכ קרפי ו־כ קרפ ש*קה רעב חדנפב כ״כו
 םימו .סינירחאהי א/עס אימה כ״כי .עט ז*צ (ןד קיש .ריצמו
 תיציצ תשרפל טינישכו אימ ירבד לע ־א חוא א״אב עמרפכ
 לאמש דיב יבו ׳א קיספנ ידש רשפא ןימי דיב סנ םחקי
 האר אל .ל "כט ׳ינו דוחל ןימי דיב סחקי תיציצ תשרפלו
 לד ׳ירתה ירבדב אידכב שרופמ ירהד םשרושב םירבדכ
 תיציצ ׳ס תלחהמ חיציצב םיזחוא םירי ינשכ תויהל ךירצש
 ריבדה חהפ גרה השקה ןכו .ל״זנכ יוכו הייח וירבדו דס
 א״חנמ ברהכ אלד סגו .ש־ועי לינס עמרפה ירבד לע ׳א חוא
 יפה (ןיס רע וידי ׳בב ויהיש ברכש ־ז חוא (ןיס ר־י ללכ
 *וכו םייח וירבדו דע אלא .ש״יעי דבל תילאמש דיב כ־חאו
 סנש .׳ב חוא ריבדכ חחפ ןייעו .לד י־ראה םשב שדרכ דמל

 :ם־ועי איחנסה ירבד החד אוה
 א״מה בתכ יוכו תילאמש דיב תיציצה חחאל היצמ םש (ט
 י׳כרנה כיכו ,תרזל הצימק ןיב תיציצה תחאל א״קס
 רשק ורפסב כ*כו ונהנ ןנש בתכו לד ייראה השב ב״וישנ
 תוא םיתיז יליתש ׳ד סיא ז*ר כ״כי /י*י חוא דרי ׳יס לדיג
 סימרהל םייחכ (ןכ .ד תוא ־ס ׳יסבו ־3 חוא ל־סח .׳כ
 ליז י״ראה םשנ הז י׳כרבכ םימ והימ .זדנ חוא דיי ׳יס
 תויציצה חיניש םילכ הזמ רכזנ אל חדנשבו תינווכה רמשנ
 ונושל ש*מכ הילאמש דיב חיניש םתס אלא תרזל הצימק ןיב



 אס םייח דכ זמציצ תוכ־קה חרוא
 הפיטע תעשב תיציצב לכתסהל בוט ה ג :ךבבל לע ׳וגו הלאה םירבדה ויהו רבדל זמר עמש
 םיניעה לע םתוא ןתילו י םתיארוד םיעיגמשכ תיציצב לכתסהל ןיגהונ שי י ד :ךרבמשכ
 בוביס אוה לכהו סב האורש העשב תיציצה קשנל תצק םיגהונ סג הגה :הוצמ יבושחו אוה הפי גהנמו
 םירשק הרשע םהב שיש וינפלש תויציצ ינשב לכתסמ תיציצב לכתסמשכ ח ,ד :(ףסוי סיב) היצמ
 לטבמה שנוע לודג י ו :היוה םשכ ו־כ הלוע םירשק הרשעו םיטוח ז״ט םהב שי םגו * תויוהל זמר
 :הניכש ינפ האורו הכוז תיציצ תוצמב ריהזה נ ׳יגו ץראה תופנכב זוחאל רמאנ וילעו תיציצ תוצמ

 תוכלה

 םייחה ףכ

 הלוגה ראב
 רחוש םשג נ*ס
 ינדרמהו גוס
 ,הגוסד ׳ג ש־סנ
 המר׳רסשבח״א ח
 ׳רו ןי״מסו :ןואג
 םדנ ש״בירו הנוי
 .ןהכ ןרס ,ר ובר
 לענ סשנ לוט ז
 םירהמ ח .רטיעה
 ,ךל חלש פ״ס ׳ירמ■
 .י״בה עמש ןכ ם

 .עמ תוחנמ י
 : ארמננ סש כ

 תויציצה זוחאל בסכ אל ל״ז ש״שרה רודיסב ןכו םדוקה תואנ
 ירבד אלא .ילאמשב םזחאיש סחס אלא חרזל הצימק ןיב
 ךכב ןיא םנמאו .ל*ז ייראס ירוגמ םיחוקל םה ׳זנה י״כרבה
 ורכזנ אלש ייפטאו .הרזל הצימק ;יב םזחאי םא ם לכ
 ןיאו לאמש דיב םיזחאנ סכ ס״כעד ןייכ ל״ז ,."ברהמ ירבדב
 הצימק ;יב סנו לאמש דיב םהינש םייקל בוטו םוצכ ךכב

 : םרזל
 ל״ז ורמאש וסנ ׳01 תיציצב לכתסהל בוט .יג ׳יעס <י
 הריכז .הריכז יריל האיבמ הייאר וחוא םתיארו
 ןושאר תילכת איה הייארהש ןויכו סיישט ידיל האיבמ
 היצמה םויק אוהש ןורחאכ תילכס ידיל אגיש ידכ יז היצמל
 .הילט ךרבמשכ הסיטטה חטשב חיציצנ לכתסהל יוארו ביט
 ססיארו רמואש חטב לכססהל שיו .יד חוא ז׳ד .שיבלה ההגה
 רמאיש גיל חוא ׳ח ׳יס ל״שמכו דוסי זצשלב ־יכו וחוא
 חפנו .םדפי יוכו םחרכזו וחוא םתיארו דוחי ם בלה חסונב
 ייה לכב חיציצב לכחסי דוחי םשלה חסיננוחוא םתיארו רמואש
 םימעפ ׳ב לכתסיו .המכמ סוניהנ ב״ל דגנכ םהש .תויציצה

 :ןמקל ץיט זיאז
 חונווכה רטש ל״זי ׳וכו חיציצב לכתסהל בוט םש (אי
 ךירצ םדאה יכ טדו .יז םורד תיציצה ישורדב
 וחוא םתיארו ה״שמכ טגרו העש לכב תיציצב לכחסהל
 ךכב רהזי סא ודיל אסח ןסדז• אלש המשגל לודג חלטות אוהו
 הז םימטפ ׳ב סהנלכתכהל ךירצו ׳וכו לזדנ תלעות עשי םנו

 :׳נ חוא ל״סחה כ״כי .ל״כט הז רסא
 תונווכה יעכ ל*זי .ךרבמשכ הפיעמ תעכב םש (בי
 ןדכח תיציצב ךפעהכל ךרבהשכ ׳זנכ םורדב

 המכמ סוביחנ ב״ל דיס םה! תויציצה יטוח ב־ל םהש חירב
 הלינס הזש ל״שחכ םש בתכו .םש ל״סחכ כ־כו .ל*כע

 :כ־ל םהש ויניש ול ובאכי אלש
 רחא לכתסהל שי קו .ךרבמשכ הפיסע סעכל םש (גי
 ופיחכ למ חנומ תילטהש רוענ הפיטטהו הכרבה

 :,ז חוא ףיס ,ח ׳יס ל״שמכ
 םיעיגמשכ חיציצנ לכתסהל םינכונ שי .ד ׳יע0 (די
 סיניעה לט םתוא ןסילו והוא םחיארול
 ויניע לט תיציצ ריבטמה לכש םינומדקה סשב אצמנ ׳וכו
 יומיס ידיל אבי אלש חטבומ אהי היציצ ־פ ארוקשכ
 ףר ההגהבו א״ע ימ ךד חיציצ יניד ךיס ה״לשק .םיניע
 חוא ס״הגהב ארחב ארודהמב ןרהא די כ*כו .ד*ט לדנ
 סיחרהל םייחה ךכ .ינ חוא ריא .הירומש תצמ סשנ ׳א

 :יז חוא םיחז יליתש .מ היא ד*יי ׳יס
 םחיאריל סיעיגמשכ תיציצב לנתכהל סינהינ שי □ש (יט
 .וחוא םסיארו לש ע״מ םייקל ;ייכיו ׳וכו ותוא

 היד •א תוא ח״ס ׳יס ןמקלו י׳ב ןיימו .יב חוא ל״סס
 :׳וכו עסש

 בקעי ח בשה בתכ ׳וכו םיניטה לע םתוא ןסילו םש (זט
 תיציצה זוחאל ול םי אמיסהד ה״ל ׳יס ב״ח
 םושמ ססוא קשנל ןכו ותוא םתיארו רסוא אוהש הטשב ודיב
 יזחמד .אל ויניע לע תיציצה ריבעהל לבא .היצמ ביבימ
 כ״כו .ט״הגהב ןרהא די ואינהו .שרפי אלילסאו אכוחכ
 ז ־צ ךד ן״שה לבא .׳מ חוא םיתיז יליתש' .יב סוא ל״שחה
 םנמא .םירבד לש ןטושיפ יסל רסאק ריפש ל״זו בחכ ד״ט
 סולכססהה דיסב תונווכה רטשב םש ה״הלז ברה ש״ס יפל
 םיוב םלוב רוע וא סקפר הארנ סיניעה ינג לט סרבטההו
 רודיסבו םש תונומה רטשבו ׳מ חוא ליעל !ייעו ,ל״נע הזב
 או9ש ק״ודו והוא םתיארו תבית לט שיק תנווכב ל״ז ש״שרה
 חקפו רוע כ״או .תמלסה יניע לא הראה תכשמהל זמר

 :אמלטב זמרל אוהש ןייכ סיוש םלוכ
 לע םהוא !תיצי וחוא םחיאריל סיפיגמשב םש (בוט
 נ*כו .ההגהב רכזמ .סחיא קשניי .םיניטה
 ןמקל דיינהו ׳וכו עסש היד ג״ע א*נ ךד חינווכה רעשב

 :׳א תוא ס״מ 'יס
 העשב תיציצב קשנל תצק םירהזנ םנ ,ההגה םש <חי

 .םקשני היציצ ריכזמש סעס לנבו רכו סב האורש
 :׳ב סוא ליסח

 ינב יתיאר ןכו .היצמ בובס אוה לכהו .הנגהב םש (טי
 הכוסכ סא םיקשנמו היצמה הא םיבבחמה היילע
 ירכ לכהו בלולבש סינימ העברא ןכו םתאיציבו ססנילהב
 .חספה גחב רורמהו זמצמס םיקשנמ ןכו ,תוצמכ חא בבחל

 :׳ס ׳וא םלוע יחתפ .ה״לש סשב כ״י ,יס זדכע
 וינפלש תויציצ ׳בב לכחסמ תיציצב לכתסמשכ .׳ה ׳יעס <ו
 י״ראה םשב ונבתכש ׳ח חוא ליעל ןייע ימו

 תטשב ןכו .ש״וטי תויציצ ידה לכב לכתסי תיציצ תשרפבש ליז
 חוא ךיס ל־שסכ תויציצה ׳דכ לכב לכתסי הפיטעהו הכרבה

 סא םינמז ראשב והימ •שייטי ׳ז חוא ךיס יח ׳יסנו ד״וי
 :וינפלש תויציצ יבב יד לכתסהל הצור

 'יפ .הויוהל זמר םירשק הרשע סכב שיש םש <אכ
 ארקש הזו .בי׳קס א*מ .ס״נקר .תוריפסל
 ןוגכ תחא היוהב הזמרנ הריפס לכש ינפס תויוה סחוא
 חתפ דיקינ הייהב המכח ץמק דיקינב הייהב זמרנ רתכ
 תסחו הישסכו ריפס ןושלמ תוריפס סחוא ארקש הח ימו
 ¬א לאקזחי) םיאיבנב בותכ ןכו .ריפסה הנבל השעמכ וילגר

 :אסכ תומד ריפס ןבא הארמכ (ומ
 הליע םירשק הרשעו ןיטוח ז־ט םהב שי םגו םש <בב
 ׳ה םנ םי תויציצהמ דחאו ,כ־יוה םשכ ומ



 םייח הכ ןיליפת תוכלה חרוא
 ןיליפת תוכלה הלוגה ראב

 :םיפיעס ג״י ובו .תוטרפב ןיליפת יניד הכ 'יניי ,'5י ייז־ 1

 ךותל תילטהו ןיליפתה סיכ ןיחינמהו שדוקב ןילעמש ןיליפת חיגי ץייוצמ תילט שבלש רחא א א 'ףסי'ח'3ב •"5י
 םחינהל ךרטציו הלחת םהב עגפי אלש ידכ הלעמל ןיליפתה סיכ וחיני אלש רהזיל ןיכירצ ב תחא םיכ
 תיציצ ול ןיאו ודיב ןיכמוזמ ןיליפת םא והימ הגה :הוצמה לע רובעי אלש ידב תילטה םדוה

 ןיא

 םייחה ףכ
 :דחא ׳ה זמר היהי דחא ןטמנ ןיטוח ׳ולו םירשק

 ׳וכי היציצ היצמ לטבמה שנוע לודג .׳ו ׳י^0 (גכ
 ׳ז ורמא ב*ט ג״יק ךד םיחספ יברע קרפב
 יחב /ידגבב היציצ ול ;יאש ימו יוכו ןה ולאו םימשל םידינמ
 ןיימו ,׳יסה ךוסנש ׳ב סי,א ליסח .ס״י ק״ס 'א ׳יס סויסכנ

 : ׳ו וא דירי ־יס פ״חרהל םייחה ךכו י״ב
 םיקיספ םיקרל ריסא •ונו תיציצ תוצעב ריהזהו םש (יכ
 זדנב סש דיינכו ,׳ד ׳יפס ג״פר ׳יס ר״וי ,תילטב
 ריסא השודק יב שיש ןינעו תירושא בסכהש לכ !כ ומכו ךישנו
 והימ ,׳ד חוא ליסח ,כ״היבל וב סנכנש ןטק תילטב טרפבו
 תיציצ חיצמל דחוימש תילט איהו השטמ השטנ רבנ םא
 ושבולל בסומ וב לזלזיש ימ ןיאו לודג דובכב והוא סיעינצסו
 לספס יבגלפ בשיו וב ךטעסישכ רהזיו ,וזנוגל אלו וילע ךרביו
 תילט לש הסיג למ בשיל אלש ןאכמו ןאכמ ןידדצה היבגיש
 ,סינ ז*כ ויכ היכ ׳יס ׳א ללכ ר״יג .סיר לע בשויכ יוהד
 ל״זו תיעשה םש ש״מו ׳ד תוא חיפש .דיוי תוא םיתיז יליתש
 חינה ,ל״כפ ש״יפ םוקרל רתיה וגהנש םש דיויב ךישנ !ייעו
 ןכ אלו תילטכ לפ טסשמד וירבד ראיב אלש תיפסנ םוקמ

 :ם״ועי ת״ס לש תוסמה לפ אלא ךישה בתכ
 ,סניכש ינפ האורו הכיז תיציצ תיצמב ריהזהו □ש (הכ
 יה תא םסה ביתכו ,וחוא םתיארו אכה ביתכ
 סחכ המ שיבלה שריפו •ייבו רוט ,דובעת ותואו ארימ ךיהלא
 יוניב כיה קיספה תליחתב רכזנה ׳ס לא בש ותואר יוניכ
 רכחה' אלש ייפפא ׳ה לע יאק ותוא םתיארו ינג אנהד וחואד

 ב׳-׳פ ביל ךד סגש תכסמב ליז ורמא דועו ,םדוקמ קוספב
 םישמשמו הכוז תיציצב ריכזה לכ ליר רמא ייבו רוטה ואיבהו

 תומגמ תכסמב ליז ורמא רוטו ׳יכו סידבט תיתו םיפלא ינש ול
 יל שיש יס לכ ימיא ייבאר ייבו ריסה ואיגהו ביט גיס ךד

 ול חטבומ ודגבב תיציצו וחתפב הזוזמו ועורזבו ושארב ןיליפת
 רמואו קהגי הרהמב אל שלישמכ םוחהו רסאנש אסמי אלש
 םשב ׳ד תוא ריא בתכו ,םצלחיו ו־אריל ביבס ׳כ ךאלמ הנוס
 ןיא תוצמש ךאש ליזו ׳ד חוא תדלפ ואינהו םייס רוקמ
 אדבועמ ןכ דמלש הארנו ,ליצמ תיציצ היצמ מ־ס ד׳הצימ תיציצמ
 רסוא איה ןכו •יכו דחא םדאב השעמ (א״ע דימ ך ו) חוסנסד
 םיכוז םתא רשא ׳יכו ה תוצמ לכ תא םהרנזו וסוח םתיארו
 הילשק בתכו ,ליכע םישודק םתייהו יוכו ורכזת ןעמל םהירחא

 תיציצה ךננב תולכתסהב ריע ל״ט ךד הסנכב היציצ ינידב
 רמיש ,סב כיכו ,ל״כפ סטכ ׳ינב ךנכ ןכו סעכה ריסהל ביס

 ראובמ תיציצ עברא ׳ינ ךרוב וזנרס לא ל״זו שג-,׳פ םינופא
 הז י״עי תיציצה ךנכב זוחאיש אוה סעכל ןוקיתש םילבוקמב
 דוס ויחאל רסמ ךסויי סעכ ׳ינ ךנה קש ,ונממ סעכה רישי
 דיוי ■יס םייחה ךכב פ״חרהי יג חוא ריא ואינהו ,לינע ל*נם
 תויהל הלוגס אוה תיציצד ייח ןוקית םינוקיתב אחיא ,ר ת.א

 ׳חלש ׳ס ק״הוזב אחיא יכהו ,הלבמ יכאלמו ןיקיזס לכמ הסיכמ
 ןיעמ לצנהל הנוח איבה זיכ תוא יצה יעמ יסל שבד ׳סבו
 תילטה סא אוה ז״כד בתכו ,סש סייסה ךכ ד״הו שיעי ערה
 ¬כ בישסי אברלא ,ול ליעומ וניא לוספ איה םא ךא וניקיחכ
 גתכ ךל חלש ׳ס ייחב וניביו ,טושפ אוהי ,ליכע ׳יכו ןיט ול
 איבהו ,ש״יעי שובל ומכ ובציחיו מ״החחל תזמור תיציצ תיצמו
 וניקיהכ תיציצ םייקמה זיפלו ליזו בתכו ,םש םייחה ךכ וירבד
 ל׳נ ח׳א ססישפ׳ו ת״רב זומרר ןכתיו ,מ״החתל הרובעב הכזי
 םיחמ סיא םיתישעו חיס סגו סייס ■ינ ללוכה םע יחוצ׳מ
 ס״יתמ סיס סייציצל סיכל הזל זמר דוע נ־לו .ליכפ היחה
 סייס ׳ינ םיללוכ ינש סמ סייציצל סיכל סייהו תיר סני .הייחת
 תוצמ תוכזב סכל (הממש ןושל םיסוד) םחמש היהיש לדו

 :םייח ויהתש תיציצ

 ןילטמש ןיליסמ חיני ןיצייוצס תילע שבלש רסא ,יא ׳יעס (א
 הוצמד ליזו בסכ תיציצ תוכלה ייקומינבו ,שדיקב
 איהש דועו ,םידקהל יואר תיצמה לכ דמכ הלוקשש תיציצ
 וניאשו רירחו טיויותנשב ןיב לוחב ןיב תגהונש רתוי הרידח
 ליז ייראסו ,שיועי שובלו ייב ואיבהו .לדמ םדיק רידת רידח
 ןיליפתה םדיק אקוד תילפה שובלל ךירצכ דיסב העט ןתנ
 תילט םדוק שבלי ןטק תילטהו לודג תילט ןיב ןטק תילט ןיב
 ינ תויהלו ׳ב שורד תיציצה ישורדנ תונווכה רעשב ל׳זי ,לודג
 חולדגד ןיחומה לא ומדק רשא תונטקד ;ימיממ םה תיציצה
 תילטה וליפאו !יליסחה םדוק תיציצה סינהלו םידקהל ךירצ קל
 םילבוקמה תצק תרבס ךפיה זגה חב־סל ךיטיעס לש לודגה
 תיציצ וחינהש רמא לודגה תיציצה םדיק ןיליפתה ןימטמה
 ןיליפתהש םירסואה םירמאה ירבדכ סישעל ןיאש שיכמו ןטקה
 המאה אצמי רהיזה ׳סנ ןיימיש יסו תיציצה סנימנ לכל ןימדוק
 תליפתד יג שורדבו חיציצד ׳ה שורדב כינו .ליכמ ונירבדכ
 תיציצה רפש מ־עפב ניכו ,םירבדה לש סריס שייעיו רחשה
 יוכו לומב תולפתה תוילע רדס היד ז־פ הלפתה רעשבו גיס
 תוא סייפ ניכו ,היציצ ישורד ךיסג היצמו דיגנ כ*כו ,שייפי
 ךד ץש ׳א םוא ׳נ ׳יס לדוג רשק ירפסבו ׳ד תוא ייכרב ,׳א
 תוא ןיליפת המנה םוקמ ינידב רביע סיב רודיפ ,ב־ע ז״ל
 ןייעו ,׳ג תוא אריו ׳ס יח שיא ןב ׳א תוא ל״סמ ,׳א

 :ביי חוא ןמקל דיע
 זיע ׳יסו ,ןיליפת חיני ןיציייצמ תילע שבלש רמא 0ש (=
 םדיק הילס הפיטעל ׳יס דוע ׳לענ ךורש דעו טוממ
 שוריפ ,בקעיל םירושקהו ןבלל םיפיפעה ויהו ,ןיליפת סמנה
 ץליסח לש םירושקהו ךכ רחאו ןבל תילטב ךימיעה היהי הלמחב
 גיהנכנ אסיא יכהו ׳א חוא זימע ,ךוסנל ליר בקעיל ויהי
 :םש ס״א ןב ,׳א חוא ר״וי ׳יס פ־חרהל םייחה ךכ .י״בנהב
 גחכ ,ןיליפת חיני ןיצייוצמ תילט שבלש רחא םש (ג

 *המה



 ףכ במ םייחה הב ןיליפת תוכלה
 םהינש חטקל תנשמ ודי ןיאש ימ ,ט׳הנהב גיהנכה
 י־ס ינבה לבא <־א חוא ט״הגהב ג״סככשב רייכו ,תילט הנקי
 ןיליפתד ובסנו וילט וקלח ד*נ ׳יס א״ח ט״קלהו ׳א סוא היוסהו
 רימאמ .יא סוא ריא ר״כו ט״הגהב ןרהא דיה ר״כו ,םדיק
 ה״וע .ה״סר ׳יס דריב ללה סיב ,ד״וי ׳יס ריינ ינ חיא
 .היסנ חירסמ םשב ׳א סוא טיסגהב םחנמ ירבד ־ב ס־א
 דמב ןילה ז־טו וימ ייס ח־אח הקדצ שמש חרשבר סגהו
 ןיליפתד רקיס םינורחאה ירבדד ׳א תוא י״כרבכ בתנ .גיהנכה
 (ןד ץ״שב היגמה רינו .׳ב תוא ריכחמ ורטסג רינו .;ימדוק
 ל״:ז .יג חיא ןיליפת תיצמ בויח ינידב ע״יב רודיס .ביט ויכ
 םא ךא .׳א חוא בלל הפי יא חוא םיתיז יליתש .יצ חוא
 םינורחאה םשב סש ייכרב .תיציצ הנקי הלאשב ןיניפס אצומ
 בלל הפי .יא חוא סימש .םש ל״נז .םש טייב .םש ז״ם
 ןיליפת לואשל לכויד חוטב ובל םא אקוד ונייהד הארנו .םש
 אצמנ כ״לאד ןמז םושב ןיליפת תיצממ לטבי אלו םוי לכב
 םיקסופה ירבדל תיציצ תוצמל תמדיק איהש ןיליפת תיצממ לטנ
 .הלפת איכ תונקל לוכי וניא וליפאו .אנידל רקיע םהש ל*נה
 ׳ד חוא םש טייב ,תיציצל !ימדוק שאר לש וא די לש תחא

 :יה חוא ןמקל ןייטו
 ןיליפת חינהל הצורש אלא יישרלש ןיליפת ול שי <ד
 .ןויכ .ןימדיק תיציצה .תיציצ וצ ןיאו ס״ר לש
 אכסיא לבא .ללכ תרד ןיליפת !ימינמ ןיא ישניאד אבמד
 ןימדיק םס י״שר לש ול ןיא םא ת״ר לש ול םי וליפאו .אל

 תשודקש (ןא׳, ,דיל ׳יסב שיסכ סכרב ןינטל רקיטה םהש תיציצל
 לש חיי וב תאצל ןינעל מ״מ דאמ הלודג ת״רד ןיליפת
 םחינהלמ םלוטה בור וענמנ הז תמחמ הברדאש ןימדיק ייסר
 שימכו שדח רהוזב ש״מכ תדחוימ הלוטפ אוה דמא לכש יפל
 לש הנקי םהינש תונקל לוכי וניאש יס טושפ ןכלו ,דיל ׳יסנ

 יכהו ,הנקי חיר לש תונקל ול היהישכ כ״חאו הלמח י״שר
 ירבדמ הארי ןכו ,םש תיטש .תיציצל היה היאו אמלע גוסנ
 יתאבהו ׳ו שורד ןיליפת ישורדמ תונווכה רעשב ל״ז ייראה
 תחנה רדס בתכש ׳ד חוא דיל •יס בקטי לוק ק״הסב ונושל
 הלחתש יסל םטטה בתכו חיר לשל םדיק יישרד ןיליפת
 כ*חא1 י״שרד ןיליפת ׳ימב םהש אמיאד ןיחומה סנכיל ןימדוק
 םהש ;ויכ כ־או ,ש״ועי ח״רר ןיליפת םהש אבאד ןיחומ ןיסנכנ
 יל ייאש ימב ה״הו .החנהב םמידקהל ךירצ םדיק םיסנכנ
 היהישכל היחאו יישר לש תונקל םידקהל יואר םהינש תטקל
 הרימטה הליפתב ;ישוע ונחנאש הסמ הארנ ןכו .סירד הנקי ול
 איה הרזחהו הניבד ןיחומ תכשמה איה שמלסד הרזחו שמל
 שמל !יללפתמ זא םהינש תושעל א״אשכו המכמד ןיחומ תכשמה
 א״אשכ אכה ימכ היה כ״או .הניבד ןיחומ ׳ימב םהש דבל
 ימנ תיציצ ׳יחנד גיעאו .הלחת י״שרד הנקי םהינש תונקל
 ול !יא םאד ונבתכו .יא חוא לישמכ !יליפת ׳ימגל תמדוק
 תמחמ ינאש םתה .םדוק !יליפת ןיליפתו תיציצ םהינש תונקל
 ■יס שיר םימכ יפט ארימח ןיליפת תיצמ לוטבד היצמה לוטינ
 תופנכ ׳ד סב דגב ול ןיאש תיציצ תיצמ לטיב םא ןכ אל .ז־ל

 סירו ׳"שרד ןיליפת תוצמ לטיב םא לבא .דיכ ׳יס שיר שימכ
 והימ .י״שרכ םלועה וגהנ ןכש דיל "ס שיר םימכ ריסמ י*שר
 בלל הפי גרהל ןייט חירד ןיליפתל ןימדיק חיציצד תיעשה םימ
 תיציצל םדוק ימנ ת״רד ןיליסחד בתכו אגרנ היב אדשד ׳ב חוא
 הנקי כ״ע ןאכלו ןאכל דדצל םי ליז יראה ירבד יפלו שיוטי

 ודיב הלעי רשאכ ךפהב וא הלאשב חקי תיציצו תרד ,יליפת

 :תחאש תואב םימכ םהמ תחא לטבי אלו
 הנקי די לשו שאר לש ןיליפת תונקל תגשמ ודי ןיאש יסו (יד
 .שיופי ׳א ׳יס ג״מ השמ רבד .הליחת שאר לש
 ׳יסג גלל הפי ברה וסימ /א חוא *ןיס תיטש א־׳ע ו״ל *ןד ץ״ש
 תגשמ ודי ןיא סאו .שיועי הלחת ייש סנקיד בתכ א תוא ויב
 םיחחפה לט רוזמל בייוחמ וניא תיציצ אלו ןיליפת ונ תונקל
 ימלשורי םשב ׳א חוא ת״יע .תיציצו ןיליפת תונקל ידכ
 לדתשי מ*מו .יא תוא *ןיס םיתיז יליתש .'א תוא ריא .האפד
 תיציצב ללפתיו שיק ארקיש ירכ הלאשב ןיליפתו תיציצ חקיל
 הנשמ ודי ןיאו ןיליפתו תיציצ ול ןיאש ימ ל״שמ ןכו ןיליפתו
 הלאשב תיציצ חקיל לדתשי הלחת ןיליפת הנקיש םהינב תונקל
 הלפתו תיציצ חקיל לדתשי תחא הלפח אלא ול ןיאש ימ ןכו
 ליז יראה בתכש רדסהו ןוקיתה ךפסי אלש ידכ הלאשב תינשה
 תואב לישמכ ללפתי כ*חאו ןיליפת כ*חאו תיציצ שינלל ךירצש
 ׳ם רמאיש םדיק ןיליפתהו תיציצה שובלל תיחפל לדתשיו ׳א
 :ז״כ תוא ןמקל ןיימו ליז י״ראה ירבד ס ׳יע רדסה אוס !כ יכ דימתה
 דמא סיכ ךותל תילטהו ןיליפתה •סיכ וימינמסו םש (י

 הלעמל ןיליפתה סיכ וחיני אלש רהזיל ןיכירצ
 ןויכ־ הזב אדיפק ןיאד ל״נ לדו א״קש א״מ בתכ ׳וכו
 המ הנהו .ליכע איי ׳יעס סרו ןסיכ ךותב ןיידע ןיליפסהד
 לש הז ןידד סיאר הניא א״י ׳יעסמ א״מה סיאר,איבהש
 יס למ ליז אילטקינ יירס ׳ושתמ ליז ןרמ ואיבה א״י ־יטס
 הליפת חיניש דע קיתהמ ר״ש הליפת איצוהל ןיאש הלבקה
 .ןיליסחד ׳ה םורד תונווכה רטשב כ״כו .י״בב ראובמכ די לש
 רט ןסיכמ ריש הליפת איצוהל אלש רהזנ היה ל״ז י־ראהד
 ל״כט יוכו הרובקה לע הלעמל ונרשקיו ייש הליפת חיניש דט
 אלא תוצמה לע ןיריבעמ ןיאש םושמ ריסיאה הז סטט ןיאו

 אב םא רמא םדא ־יפאד הנימ אקפנו הלבקה ס״ע סוס ךכ
 רוסא רושקיו ייש הליפת חיניש םדיק ר״ש הליפת יל איצוהל
 ןיריבעמ ץאד םישמ םעט !חיל לוכי סיסד ש״הממ ם״מכ אלו
 ןיא םירושק ןיידעש ןויכד םושמ הז םעט ןתנ אלד אהו הימ
 ספט ןתנ אלד אה אלא ,היע ןיריבעמ ןיאד םישמ רישא םהב
 רחא םרא ׳יפאד הנימ אקפנה םישמ היע ןיריבעמ ןיאד הז
 םעטה סיס םאו י־שס ר־שקיש םדיק רישת •ול איצוהל ריסא

 רשאכו איציהל דחימ היה רמא םוא סיט ןיריבעמ ןיאד םישמ
 לע ׳ג תוא רימאמה :יכו .דיסב א״י ׳יעסב םזנ ריע ראבנ
 רקיע לכ אכסדל אי 'יעסמ סיאר ןיאד ל״נה א״מה ירבד
 ־יעסמ היארןיאד א חוא ש״הנ כ״כו .קחודה דצ לע ׳יפאו

 שובלה כ״כו ׳ב תוא ג״י ללכ םדא תמשנ כ*כו .םייעי א״י
 !יריבעמ ןיאד םישמ םהנ םי סיכב םיחנומ ןיליפתה שא ׳יפאד
 ג״י ללכ איח .יד תוא ר״א י״קס ז״טס כ״כו .תוצמה לע
 רבדל תויאר איבהש ׳ב תיא םרא תמשנב םש !ייעו ׳א חיא
 זיל (ןר ץש .םינורחאה כ״כו.לד ןרמ תעד אוה קש טרפבו
 ל״סמ .יא תוא ןיליפת תחנה םיקמ ינידב ע״יב רודיס .א״ע
 תוא זירכ אלדו ׳ב תוא דיוי ׳יס ךורע ןחלש ריציק .׳א תיא

 :זיחאש תואב ןייעו .יג
 לס רובעי אלש ידכ תילטה םדוק םחינהל ךרטציו □ש (ז
 םאר לשנ עגפ םא ןיליפת ינגד ג״עאו .תיצמה
 סחה ינאש ׳ו ׳יעס ש׳מכ הלחת די לש חיניו הנקלסי הלחה

 ךיניע ןב תופטוטלו רדהו הכדי לע תואל היהו ביחכד
 ה״ושמו םיתש ויהי ךיניע ןינש ןמז לכר ארקמ ימנ ןנישרדו
 .אתיירואב ביחכד יאפא רובעישמ סוצמס לע ריבעיש בטומ

 לבא



 חרוא םייח הב ןיליפת תוכלה
 אוהש ימ ג ב !(ומצע יכד) וסטעמ תילט םיאיבמש.ו ןליפת סינמ אלא תיציצה לע ןיתמהל ךירצ ןיא הלוגה ראכ
 תסנכה תיבל ןיליפתב רתכוסו תיציצב שובל ךליו ותיבב ןיליפת חיניו ונשבלי ןטק תילטב ריהז תמ־ י?י' ג
 כ״סאו וילע ךרבלו םדוק לודג תילטב ףא ףטעתהל וגהנ םלועהו הגה :לודג תילטב ףטעתי םשו י!־חחא

 חינמ

 םייחה ףכ
 אתכמסאמ אלא תמדיק תיציצ חוצמד ונל ןיאד אכה לבא
 .־"ב .היצמה לע רוגעישמ וז אתכמסאמ החדתש בשומ אמלשג
 ל״ז י״ראה ירבד יפל לבא טשפה יפל הז לכו .א״קס ז״ט •בובנ
 הליפתו ןיניססה םדוק תיציצ שובלל ךירצב דוסב םממ ןתנב
 םינוייצבו 'א תוא ל״שמ ןייע) .םאר לש הליפת םדוק די לכ
 תואב ונייצש םינויצג םגו ליז ייראה ירבד לע םש ונייצב
 עגפ םאב ופכו קוליח ןיא (עז ייראה ירבד לע םדוקה
 ס״ה הלימה די לכ חיניו הנקלסי הליחת םאר לש ןיליפתב
 הליחת תיצ צ חיניו סנקלסי הלחת .ןיליפתב עגפו עריא םא
 םתרמשו ביחכד ארקמ ןניפלי תיצמה לע ןיריבעמ ןיאד סיפאו
 שובלה ש״מכי הנצמחת לא ךדיל היצמ האב סא תוצמה תא
 שיש תיצמ לבא רדס םהל ןיאש תיצמ ראש לט רמאנ הז
 יתיאר כ*חא .ןיליפתב וסכ ןיריבעמ דוסה יס לע רדס • םהל
 ח״א ןבו ׳ו תוא בלל הסי .יא חוא ב״וס כ״נ בתנ ןכש

 :ד היא אריו ׳ס
 תבש לכ חילשה סא .תיצמה לס רובעי אלש ידכ םש (ח
 ןיליפתהו לוח לש תילט וב ןתונש סיכב חנומ היכ
 לש חילש חינהל ליכי לככ !ס הלפמל היה חבש לש תילשו
 לע ןיריבעמ ןיא םישמ ־זב ןיאו לומ לש תילש חקילו תבש
 .חבש םויב אלא ליחב התע ישכילל והעד ןיאד ןויכ תוצמה
 ש״יעי ד־קס א״סה ירבדמ היאר איבהש ש״ימו .׳ג חוא ייכרב
 ףד ץס /ב תוא ןיליפת תחנה םוקמ ינידב שייב רודיס

 : ׳ב חוא ליסח .ינ תוא חיטש .׳ט חוא ליכז .איע ז״ל
 ןיריבעמ ןיאד אה .תוצמה לע רובעי אלש ידכ םש (ט
 ט״פקת "ס ב״מ ז״בדר .ןנברדמ אוה תוצמה לע
 ןיע .הילעיגילפ תפסיסהש רכז אלו .יג ׳יש גיח יכאלמ די
 ץימו ׳ג חוא םלוש יחתפ ד״כו בוש "ס ׳אה תכרעמ רכיז

 :רבתסמ הד ב״ע 'ו ף ו הלינמ תוססות
 ול ןיאו ודיב םינמיזס ןיליפת םא יהימ ׳ההגה םש
 יידאב םשג לישמ יפלו .יוכו ןיתמהל ץ ׳א תיציצ
 !יליסהה םדיק תיציצ שובלל ךירצש אקוד אוה ןוקיתהו רדסהש ל״ז
 ך־ק ףר רבדמב ׳פ רכיזכ ירגדסד ב״ע ז״ל ףד ץ״שה ביכו
 סיפי חילשה םדיק ןיליפת חינהל לודנ ריסיאד הארנ ב״ע
 ש־ק ןמז רובעיש םדיק תיציצ יל ואיביש ול חטבומ םא כ״א
 כיחאו תיציצב ףטעתיו תיציצ ול ואיביש דע ןיתמהל ךירצ הלפתו

 :ד חוא ה״רע יעו .ללפתיו ןיליפת חיני
 חילש ןיאיגמשכו ןיליפת חינמ אלא .ההגהב םש (אי
 המ ׳א תוא ו״כ ׳יס ןמקל ונירבדב ןייע .וסשעס

 : דיסב הזג בותכנש
 חיניו ינשבלי ןטק חילשב ריהז אוהש ימ "'ב ׳יעס (בי
 איבמש דרפס ילבוקמ תרבס יסל והז .׳וכו ןיליפת
 כ*חאז חילש חיני יאדו ןטק חילש ול ןיאש ימש ורמאש ־"ב
 כ־חאו הלחת ןיליפת חיני ןטק הילט שילש ימ לבא ןיליפת
 וחינה כ״מאו ןטק תילש ושבלש ןייכ םמעטו .לודג תילטב ףספחי
 החד לד י״ראכ לבא .רהוזה ירבד ומייק רבכ ירה ןיליפת
 ץנ ןסק חילש ןב אלא רש&ה תושמשמ ןכ אל בתכו וז ארבס

 .א אוא ל״שסכ ןיליפת תחנה םדוק שובלל ךירצ לודג חילש
 .׳ר חוא י״כרנה ואיבהו רהוזה םש לע ל״ז חמצ י״רהר כ־כו
 ׳ג חוא ב״ע ץק ףד רבדמב ׳ס לע דהיזכ חיהנהבכ״בו
 סשנ יא חוא ליטל כ*כו .ש״ועי* !־יאו ז״מרה םשב

 ;ש״וטי םינורחאה
 חספמ אציש ידכ וסיבב אקוד ותיבב ןיליפת חיניו □ש
 רהוזה םשב נ*ק0 א״מ .ןיליפסו סיציצב ותיב
 ¬ג ׳יס עבצאב הרומ ׳סב א״דיחה כ״כו .שובלה כ״כו .תינומהו
 ףד ןנחתאו ׳פ רהוזה לדו ד חוא םיתיז יליתש ה״ס תוא
 אליל תונלסב םידקא שנ רבד אתעשב ןיעמש ר״א אדנ ה״סר
 !יליפת חנא ארסצב .ארפצ ריהנד דע אתיירואב לדתשאו סקו
 תואב ש״מ ןייע) היעורדב אשידק אמישרב ןיליפתו היסירב
 רהוזה לש הז ;ושנ ובשיש ןייאר ז״מרהי חמצ י״רהס םכב םדיקה
 אקסנל יחאו היצמד אסישיעג ףסעחאו (הלחה !יליפת םידקהש

 אפרתנ אשידק אמשד אמישר הזוזמב טרעא היחינד אפרתמ
 הימע ןיקסנו הימע ןנוורזמ ןישידק ןיכאלס עברא .היחיבד

 ובכ הימק יזרכמו אתשינכ הינל היל יסזיאו היתיבד אערסמ
 אכלמד הירבל ארקי ובכ אשידק אכלסד אנקוידל ארקי
 רמאו זירכא הילט איירש אשידק אמור אכלמד ארקי אפיציפל
 אקלס אשידק אמור אוהה ןידכ .ראסחא ךב רשא לארשי
 אכלמ דיקפ ןידכ אשידק אכלפ היסק הילט ד־הסאו אליעל
 ןעדומסשאו ץניא לכ הילכיה ינב !וניא לכ הימק בסכמל האליע
 אלא דוע אלו 'יכו וינפל ןורכז רפס בחכיו ד״הה הימק
 סמ וממ ןימלע וכלמב הילט זירכמו היב חבתשמ ה״בקד

 קיסנ דכ אתש •מ יבל הימק לישיד ןאמו .ימלועב חידבט הידב
 הומחשא רמואו הישובלב תיציצו הישירג ןיליפת אנו היטרתמ
 אס יארומ אוה !א רמא ה״בק ךתאריב ךשדק לכימ לא

 ל״סמו ׳ו תוא ר״א ואיבהו .ליכש ארקשד אחידהס דיהש
 :ך חוא ןמקל ןייעו .ריציקב ־ב •וא

 ותיב חתפמ אצויו תיציצב ףפפחס םדאהשכ (די
 םשמ זז תיחשמה ךאלמו סמש ה״בקה
 אנרהסא יארוהנ ר״א .הימשמ לכסו קזנ ל:מ םדאה ליצינו
 חנסרזא אשירב ןיליפתו תיציצב סיתיב ערתס קיסמ ןאמ ילע
 ןיכרנמו אתשינכ יבל היחי ןיולמו ןיכאלפ !ירהו אחניכש םכ
 טיקלי .ןפא ינע הי.ררכ למו הירתבא ליזא אגרשקמ דחו היל
 ס״דנ םדרמ ואיבהו רהוזה םשב ךל חלש ־ס יננוארה
 ברסו ביס א׳ס ףד ןיליפת ינידב ה״לש ריציקי *נ תוא
 ףר ׳סנ ס״חרהו ח״כ חוא ׳יצה ישמ יפל שבד ׳סנ א״דימ

 :ד״כ תוא ד״וי ׳יס םייחכ
 תובוחרב םיכלוה ס״יכע סב םיאצמנש □וקמב (וט
 תיציצ שיבלי םא וילש ונישליש םשומו
 םימכחחס םימכח יתיאר כ״סבל ךלוהו ותיבב ןיליפתו
 כ״מאו םתיבב חירדו י״ברד ןיליפתו לודג הילס םישבולש
 םשארבש שבוכה תמה ןיליפתה םיסכמ כ״היבל םיכלוהשכ
 גדיאו אסילגכ תחת ססיססכ לע וחוא םיסינמ הילפהו
 םיחינמו אמילגה תמחמ תילפה םיאיצומ כ״היבל םיאבשכ

 ותוא



 ףכ גמ םייחה הכ ןיליפת תוכלה
 ידפ סבוכה שחשמ ןיליפתהו םסיג למו םהישאר למ ושיא

 אל שי אל ודישויי ונל זמ דימ סס םנמא •תילטב וסיסכל
 שי םגו םיזנכשאה םיכלוהש םיכמה ןס הנעלה אלו ארהוי
 םיקושב ןיליססב םירמעסמו חיציצב םיפטעתמ םידרפסה ןס
 ספ הצוס ןיאו יבדממ לסוכ לא הכלל םיינעה רגנ סובומרבו

 : ס־ילהס .ךצפצמו
 תיציצ שבלי סוחסל תושעל לוכי וניא תאז תא סג םאו (זט
 גכיהינ חספ ששימ םדיק נ״כסיב רצחב ןיליפתו
 לי סח .ודכ חוא ׳ג *יס עבצאב סרוס .ר*קם א״מ ־ג ייא ח• ימ
 וא .׳מ חוא סל־ע יחתפ /ה תוא םיתיז יליתש .ינ חוא
 ניכהיבל ךליש ׳ב תוא ס״ע תמדקהב ל״ז ו״חרהימ ש״סכ השעי
 :םינושאר ׳ימ היהיו ןיליפתו תילט בויח םדיק רחשה תולע םדיק
 ימ ול !יאו גכיהיבב םחינה ןיליפתהו תילטה □א (זי
 רמאי זאו .םחיניו ץוחל אציו סלטיו סנכי םאיצויש

 :םש ל־סח ׳ונו ךדסח בורב ינאו
 היצמ .כ־היבל ןיליפתב רתכומו תיציצב שובל ךליו (יח

 כ״היבב םינושאר ׳יע סויסל תוצמל תמדוק וז
 ח׳עפבו .גימ ׳נ ךד כ־׳סיב שורד תונווכה רעשב שיסכ

 ךד ןיש .ברס .ג״קס א״סה כ״כי .ב״ס סונברקס רעש
 אד ךד תירחש םירי תליטנ יניד ךוס ה״לשק .א״ע ו*כ
 אריו ׳פ ח״א ןב .םש םיתיז יליתש .םש ל״סמ .ג״ע
 עייב ׳ו תוא ריא ןייע םיקלוח שיכ אלדו .יה חוא
 ׳יס סיחרהל םייחה ךכו .־ב חוא הישדוחמ םינידב
 םייקל לדתשי םינישאר ׳ימ תויהל היצעו ,היכ תוא ד״וי
 א״אש ימש דיע ג״כ ךד ץשב ש״מכו ,בירמסו החנמב החוא
 בירעמו החנמב סחיא םייקל לדתשי תירחשב המייקל ול
 םינושאר ׳ימ תויהל סראה לע היצמ ןנממאר אהו ,שייעי

 אצי אל םינישאר ׳ימ רסא כיסיבל אב־ש רחאש ךירצ ה״היבב
 רחא ניהינב ללפתהל ךלוה סאש םש ותלפת םילשיש דס םשמ

 רעש ,ללכ סיצסל בשחת אל סינישאר -ימ םש היה אל רשא
 :םש חימס ,ב־ע ׳נ ךד תונווכה

 ול שיש וא מ־היבל ךליל םימיכשמש תוחילסה ימיב (טי
 יאנפ ול שי םא תוצמ רמא םהסע דומלל הרובח
 רוזחיו ןיליפת חיניו תיציצב ךטעסיו ותיבל ךלוהו כ״סיבס אצי
 הכרבה לבקל ידכ ןיליפתב רתכומו חילשב ךטיעס ביהיבל אבל
 :ד״י תיאו גיי חוא ליטל ןייע רהוזה רפסב רסאנה תבשהו
 ךטיעמ ךליל צ״א מ־הוסו םיביס םימיו תותבשב (ד
 ,ןיליפת תיצמ שי אלש ןויכ ;כ־היבל תילטב
 ,ןיליפת ליבשב אוה לכהד ,ארקשד אחודהס דיהשכ יוה אל םגו
 םימכ רקי וארקנש ןיליפתה ליבשב אכלמד אנקוידל ארקי ובה
 ראפתא ךב רשא לארשי רמאו זירכא ,ןיליפת ולא רקיו ל*זר
 ינאו ךילע שובח ךראפ רסאנש ראפ וארקנש ןיליפתה ליבשב
 ה״שסכ הארי םהב רמאנש ןיליסס ולא ,ךתאריב ׳וכו ךדסח בורב
 הוכרב תכשמנ ורסאו ,ךמס ואריו ׳וכו ךראה יסע לכ וארו

 אל םימעטה ולא לכ כ*או שארבש !יליפת ולא אדנ ׳ו ךד
 תותבשב כ־היבל תילטב ךטוטמ ךליל צ־א כ*ע תילטב יכייש
 דרי ׳יס םייחה ךכ ׳סב ס*חרה כ״כו ,מ״סומנו םיגוס םימיבו
 ךליל וגהנ אל ס״סיחו םיבוט םימיו תוסבסנד ה*כ חוא

 :כ־היבל תילטב םיסטיעס
 רטוטסו תילטב ךטוטמ גכ־היבל ותיבמ ךלישכ (אכ
 ךירצ היסכיטמ חימיקמ םי םא ןיליפתב

 סיהגהב ג־הנכס ואיבהו ז״ל ׳יס א׳ח זיבררה ,ןיליסחס חיסכל
 ,ג״מ ׳יס ט״הגסב ג־הנכס ואיבהו טינ ׳יס ינאפס ע״מרס כיכי
 ןיליפת ׳להב ס״לשק ׳ו חיא ר־׳א כ״כו ,איי ק״ס םש א׳מהו
 םסכיו ,־ה תוא םיתיז ־ליתש ׳ח תוא ז*ר ,זיטע .ב״ט א*ס ךד
 דימת רהזיל בוטו /ד תוא ׳מ ׳יס ל״שח .ררוסב וא תילטב
 אמש שוחל שי יכ כ־׳היבל ותיבמ ךלוהשכ ןיליסחס תוסכל
 ותעד תיסי אלש רהזי סגו ,היתעדא ואלו כיפניסס תימוקמ שי
 גימ ׳יס ןמקל ןיימו ,כ״סיבל ךליל ךרדב ךל־השכ ןיליפתהמ

 :ביכ תוא

 ןיליפתב רטועמו תילטב ךטועמ ותיבמ אצוישכ (בכ
 ידס םשב ןיוכיו הזוזמה קשני ,כ־היבל ךליל
 ד״וי יולימב ר־צי יכ ןימיו ריהצי עינכהל ת״הכ שש וירוחאו
 .תוער תובשחמ לטבל ד״וי סוביח עצמאו ידש ת״ש ש׳יר י״רצ
 בייס כ״כו דיוי סוא ׳ב ׳יס רימש ןרושצ סב א/ריס ברה

 שיוע בתכו ,סש םיתיז יליתש ,היכ ׳יסל סרוקש ןיליפתה ינינפב
 לכסו ר״הצימ ינליצי ידש רמול יתגהנ ינאו לדו רימש ןרופצב
 אטיח רצ׳ י חיר ץלחי) ץלחי הדצ לכמו ר״סשל לכמו אטח
 וב ןימיו ךירצב ידש היהו ב־סכרכ וינעב ינע (הריצ ריהב ל
 ימ שיו ,ס״הכ םשד םינפ איסד ץוחבמ ידשו םינפיה ה״־וכ
 ,למע דאמ ליעומו ,הזוזמב לארשי עמש קוספ רמאיש בתכש
 איבה אל ךא ליזו בתכו ,דיל תוא ריוי 'יס םי־חה ךכ ואיבהו
 חבשה םוי חא רמז קוספ רמאי תבשבד בתכש ימ שיה םויס
 םיקוספ דימ אצמת ׳3 ׳יס םייח תרתע אס׳ז ׳סבו ושדקל
 סיניד רחא ע״יב רודיס כ־כו ,ל״כפ שייע ־זיזמנ םרמואל
 תבשה םוי תא רוכז קוספ קר דמיל ןיא חבשבד קיטל םיכיישה
 ע״יבי ,ב״ע גיס ךד הזוזמ סיכלהב ה״לשק !יימו .שייעי ושדקל
 סרמואל וניגהנמ ןיאש יפלו סזב רמול סיקוספ דיע שימ םש
 קוספ רמאי הליחתב רדסה הז רמיל ינינהנמ קר םימתכ אל
 ובתכש ע״יגו ה״לשק יפו) ׳וכו שש ךורב םגו רכו לארשי עמב
 וירחאש ןייכיי)ידש רמאי כ״סאו (ךי־עשבו דע השרפה לכ דמיל
 םויבו ׳וכו וינעב ינע ץ״לחי חירש ׳יכו ינליצי •(ת*הכ סש

 תבשה .םוי סא רוכז רמאי נ־חאו ׳וכו טמש ׳פ יסאי סבש
 דצמ אוה הז .לכ יכ ׳וכו ינליצי ידש רמול ןיאו .ישדקל
 שולב חכוסד םחוכ םחו םייזסד םה חבשה םויבו ׳ילקה

 אלד איפ ה״ר ךד להקיו רהוזב שיסכו .הלילה ןס השורפ
 םדא לאשי לאר םעטמ רועו .ש״יטי ארוטנ לע האלצל יעב
 ש״מ שייע ריעו .יש תוא גימ ליכז ןיימ .תבשב ויכרצ

 אוער אהיו חלסת !ינפב דימ ־יס ןפוא ךסוי םשב
 :םרעי ׳וכו

 תבהאו תוצמ םייקל יבל לפ םישי כ־סיבל סמיש □ךןק (גכ
 ו״חרהמ שימכ .סנכי כ־חאו ךומכ ךערל
 דיגנ כיכו ׳נ תוא בוט השעו רייצב חיטל ותמדקהב ליז

 :כ־היב שורדב היצסו

 טטמ בכעתהל דאמ דסחל ךירצ כיסיבל סנכנה <דכ
 ארי ומצע תוארהל סנכיש םדיק חתפב
 הז ןינעו םליע לש וכלמ לכיהב סנכל עזעדזמו דרחו
 קוספה םיזו הגשההו םדאה לש סומילשה לא דואמ ליעומ
 'נ ךד כיהיג שורדב תונווכה רעש .וארית ישדקמו
 הרומ .םש היצמו דיגנ .איס תוננרקה רעש סיעפ .גימ

 :ויס חוא ׳ג ׳יס עבצאב



 חרוא םייח הפ ןיליפת תוכלה
 *ארח י נ : נ״כ:בל ךלמו ןיליפתה חינמ הלוגה ראב
 ח־אפתב לארשי רטוע ךרבמו ןיליפת חינס *ייייי ח !רי1־ י

 :ד״י
 .ה״ס הנוי ׳ר ו

 ףכ
 רמאימ״כיב חספנ ונדופ ;כ״היבל סנכנש 0^1? (חכ
 ־וכי ךחיג לכא ךוסח בורב ינאו קוספ
 ץ״סימא םשנ ןיטי ךדסח בורב ינאו ורסאבו .סנכי ה״חאו
 םשמ סמא1 חוא לא ןיכי םוי לכבו .ץילפה דסס אוכ יכ
 חוא לא ןיוכי ׳א םויב ונייהד רנונכ אוה יכ תוטרפב הז
 ישילש םייבו יב תוא לא ינשה םויבו ץחיגבא םש לש ׳א
 ינאו תריסא הזו ׳וכו ד״וי חוא לא •ד םייבו ׳ג חוא לא
 כ״היבל סנכנב ןמז לכב היהח הנווכהו יוכו ךדסח בורב
 כ״היבל סנכנשכ חבשבו .חיברט החנמ תירחש חולפח ׳גב
 לש ק״ש ןייכ■ תבש לילב ־וכו ךדסח בורב ינאו רמיאו
 ח־׳יציקש םש לש 5יז רקבב חבש םויבו ס׳ייציקש םש
 .םש תונווכה רטש .ח״יציקש םש לב תיי חבש תחנמבו

 :םש סוצמו דיגנ .א״יס חבשה רטשבו םש ח״עפ
 יכ ןיוכי יוכו ךדסח בורב ינאו קיספ תריגאב
 ק״כוזנ ־זנכ חובא ׳נ וזמרנ הז קיספב
 זמר ךדסח בורב ינאו יכ איהו תינווכה רעשב סש אבוסו
 ךבדק לכיה לא הוחחשא .דסחה חדמ אוהש םהיבא לא
 ש־ט בקעי לא ךתאריב ,םירוסה רסב םדקתנש קחצי לא זמר
 ׳סב א״דיחה ש*סכו ׳וכו ארונ סמ רמאיי ארייו וב דמאנש
 ךד הלסח תוכלהב הילשק .ז*ס חוא ׳נ 'יס טבצאב הרומ
 תוכזב ךחיג אבא ךדסח בורב ינאו ׳יסב רמאי אלו נ״ט א״נ
 רקנה תגהנה ינידב טייב רודיסב שדרכ ׳וכו םהרבא
 יכ חובא ־ג וב םיזומר הז קיספש דבלב הנווכב אלא

 :רבדנ כ״ג דוסו ספט שי
 .שנרב ךלהנ ם־סלא תיבב רמאי נכיסיבל סנכנש רחא
 ג־טאו .גדנ א*נ ךד הלפח תוכלהב ה״לכק
 קר ורסאל אידסב רכזנ אל םש ח־עפבו חונויכה רטשבד
 כ*כו ורמאל הוצסו דיגנ כ־׳כו :ורסאל בוס מי׳ס וב ןיוכל
 .ורמואל םידיסח תנשמ םשב ׳א תוא י״מ ־יס ח״טש
 ־יכו ךדשח בורב ינאו םדיק ורמואל חיטשה םש ש״מ םנמא
 רמאש רמא ורמואל ה״לשק ש״סכ אלא ידמע יכנא ןכ אל
 ןייעמל תונווכה ׳טש ירבדמ מ״כו מ־יכיבל סנכנו ׳יכי ינאו

 : ל״ז ברה ירבדב ןיבמו
 רמאי כ״חאו לכיהה דגנכ סיחהשי גכ״היבל סנכנש רחא
 םיקיספ ׳ז יב שי רשא ונכרעו וננחי םיהלא רומזמ
 ביטו כ*היב טצמאגש הביחה ביבס חופקה יז ךיקי םדננכי
 דט ׳זהמ הפקה לכב רחא קיספ רומגל ןיוכיש אוה
 ךיקהל צ*א חבשה םויבו ־.םיקוספ יזב תופקה ׳זכ רומגיש
 דיגנ .םש ח״טפ .םש תונווכה רטש .דבלב •א הפקה קר
 םיטסב ההגהב םש ח״מצ י״רהמ ש״מכ אלו .םש היצמו
 סשיע היה לי׳ז ו״חרהמש םירבחכ יל ורמאש ה!צסו רענבו
 לט אלא ךימסל ןיא יכ ׳ז חבשה םויבו םוי לכב ׳א הפקה
 ׳ביתכמ םהש לד ו״שרהמ רדסש םירמש הנמשו ש״ובמו ח״ט
 ש״שרה שדנכ םירבחה ראש לע אלו ל״ז ו־חרהיס ויבא די
 ויכ ךדו א־ט היכ ךר מ־דנה ש־הנ רוהטה ורפסב ליז
 עדוי אוהש יאדוו םולכ הזמ רכז אל אוהו .שייעי ג״טו ביט

 השוע היה םאו םירבחה ראשמ ליז ו״חרסמ ויבאב רתוי

 היח זאו הראפתב לארשי רטוע דע תוכרבה רדסמ היה ש
 ןיוביי ה :הלפתו ש״ק תעשב וילע ןיליפת ויהיש ךירצ " ד :

 םתחנהב

 םייחה
 רדיס רודיסב ליז ש״שרה ןכו רמוא היה הזמ ךפיה
 דחאו רחא לכל תונווכ השטו םוי לכב חיפקה ׳ז תישעל
 לא חיב ידיסח םיגהונ ןכו .דבלב דחא הפקה הבשה םויבו
 ארהויל ששוחו כ־הינל אבל רמאחמש יס והימ .ן״בכי
 םש תונווכה ׳שג ליז וימרהומ ש״מכו חישקה חישטל צ״א

 :ל״ז י־ראס לט
 לארשי רטיט דע תוכרבה רדסמ היה ש״ארה .ינ ׳י^ס (וכ
 י״ראה והימ יונו ןיליפת חינמ היה זאו הראפתב
 .הדיקטה חשרפ דט רחש לש תוכרבה לכ רדסמ היה ל״ז
 ליחתמ היה כ״חאו ןיליפת חינמו תילטב ךטעחס היה כ״חא1
 ךד תונווכה רעשב ש״מכ .ךליאו הדיקעה חשרפ ןס וחלפס
 ז״י ךד ס״רנה ש־סנ יסב ל׳ז ש״שרה רדיס ןכו .ג״ע ׳א
 יוכשל ]חונה ןמ תוכרב י״חה רמול .ב*ע ט״י ךדו ב*ע
 חינהלו חילטב ךטעתהל כ״חאו הרותה תכרב ךיס דמ הניב

 :םירבד לש םדוס ש״וטיו ןיליפת
 תאירק חטשב וילע ןיליפת ויהיש ךירצ ׳ד ׳יעס (זכ
 ביט ד*י ךד תוכרב תכסמב .הלפתו טמש
 ולאכ ןיליפת אלב ש־ק ארוקה לכ אליע רסא יכה אתיא
 בתכו .אילעמ אנשיל י״שר ׳יפו .ימצטב רקש תודט דיעמ

 ה״בקהב ל״לוהד רמול י״שר חנווכד 'ט תוא ביט םוי ינדעמ
 םייקמ היה רחא ׳ה םיסלא אוהש ורמאב תמא דיטה ולאש
 ׳יפ ומצטנ •ובתכ ןיליפת חינמו הדב חופסיחהו .ויחיצמ
 ,ל״כע ןיאו ךרי לע תואלו .תופטוטל ויהו ארוקש .הוצש ןודאב
 ארוק אוהש ןויכד לדכ אליעד סנוי וניבר ידימלת כ*כו
 לע רקש תודמ דיעמש אצמנ םחינמ וניאו ׳סו םתרשקו
 םש ט״וימ דיהו .ל״כע ׳וכו תמא וניא רמואש הסש ומצע
 והימ .םש תוכרב תכסמ לע ןירה כ״כו .י״בו דרי חוא
 ׳ה חא תבהאו ארוקשכד ל״רד ל׳נה יישר ירבד ׳יפ ח״בה
 לכב וסש תא דמיל אוהש ׳ובו הלאכ םירבדה ויהי ׳וכו
 ןיב חופטיטלו ךרי לע תואל םרשקתש המב איהו ובבל
 ךשמנ ׳וכו ומליעב רימי אוהש ודוחי לט הרומ אוהש ךיניע
 ׳תי וילמ חודמ דיעמכ הארנ ןיליפת חינמ וניאשכ הזמ
 תודע והח ודוחי לט• תורוהל ןחינמ וניא כ״עם דיחי וניאש
 *יעס שובלכ ׳יס הז ןיעכו .לדנע ׳תי וילע ד־ערש רקש
 רמול םיגכונד ןדידל ל״נה םימעטה ןיב מ״נו ש״ימי ׳א
 תשרפ םדוק דבנב ׳יכו םש ךורבו ׳וכו לארשי עמש קיספ
 ש״ק ארק םא ׳ש״קד ינ שורד חינוכה רעשב ש״מכ רימחה
 אכיל ן״רהו ידחו תופסותה ירבדל ןיליפתו תיציצ אלב וז
 ויהו רמוא וניאש ןויכ ומצעב רקש■ תודע דיעמ םישמ הזב
 ירבדל ט״וי ינדעמ ירבד יפלו .ךדי לע תואלו תופטיטל
 יפלו .ומצטב רקש תודע דיעמ סושמ הזב כ״ג םי י־שר
 יוכו דיעמ םושמ הזב םי אל י״שרל םג שובלהו ח״בה ירבד
 רמאיש םדוק ןיליפתהו תיציצה שובלל רהזיל שי הליחתכל כ*או
 השוט היהש וסכו ט*כד אבילא תאצל ידכ חינברקד שיק
 לישמכ הדיקעה תשלפ רמואש םדיק םשבול היהש ל״ז י״ראה

 לבא ב*מא חינהל ליכי הביס הזיא שי סאו .םדוקה תואב
 רדסה אוה ק יכ דימתה *ס םרוק םחינהל ךירצ פ*נע

 ןוקיתהו



 דמ םייח הכ ויליפ" "יכל" חרוא
 הלוגה ראב עורזה לע םיירצמ תאיציו ומש דוחי םהב שיש ולא תוישרפ עברא חינהל חי׳בקה ונוצש םתחנהב

 _,.ל חוחנמ , ודוחי לע םירומ םהש ונמע .השעש תואלפנו םיסג רוכזנש ידכ חומה דגנכ שארה לעו בלה דגנכ
 המשנה ה״בקהל דבעתשיו ונוצרכ םהב תושעל םינותחתבו םינוילעב הלשממהו הכה ול רשאו
 חיניו י ויתואנה טיעמיו ארובה רוכזי הזבו תובשחמהו תוואתה רקיע אוהש בלה םגו חומב איהש

 לש

 םייחה ףכ

 תו׳ניציסה הלמח ןקהל ךירצש ליז י״ראכ ירבד יסל ןוקיתהו
 ידי לע ינ םהנש תוימינפה בייחאו ע־יבא תומלוע סטנראד
 סהיתיכרבו הנסר ויוי לוטי םוי נ:ג םישיע ונאש סשמסה
 ז־ורל־מ יד סינקהנ םכיהיכרנו ןיליפת החנהו הילס הסיסעו
 הליסמכ יקלמ דב רובידה י״ע ב״מאו םכלש חויניצימב עיינא
 "הנש חויסינסס ןקהנ הדימעה רחא דע רימחה ׳שרסמ
 שורדי ׳נ שורד רחשכ הלפכ יכירדב ׳וכה רעשב ראובמכ
 חומליעה היילע רדס ס״ד ז׳סו ה״סו ד־ס הלסחה רעב חרנפו ׳ג

 ; ךרואב ש״יעי ו״סכוריג ס״דנה ׳ז ךד חרטו לודב

 שדק ׳סב סומה דחאו ארקמ 'םינש האירק תעשב
 חודעכ ייה אלו וילע תויהל צ*א ךאיבי ינ היהו
 ־ל ייס שלוע ןינב ׳ושח .האירק ךרד קר רמואש ןייכ רקש

 : דרי היא םלוע ימחפ ואיבהו
 .רלסחו שיק המשג יילע ןיליסה ויהיש ךירצ 0ש (חכ
 הלפה דמא בכעחיש בטומ ןיליסה ול ןיא םאו
 ללפתיו ש״ק ארקיש ידנ וריבממ ןיליסח לואשלו רוביצ
 קי׳ס ויש ׳יס אימ .רוביצה םע הציסהמ ךידע הזד ןיל־סהב
 .ודנ חוא ליסח .ריע ו״ל ךד ץש .איי חוא םש ז*ר .ב*י
 ביכ חוא ד״וי •יס ע״ש רוציק .איכ חוא םש סיחיז יליחש
 הלפהו ש״ק ןמז רובעיש ששוח םא קר .׳ו חוא םש גייס
 ונמדזישכו ןיליפת אלב ללפתיו שיק ארקי זא ןיחמי סא
 לבא .ל־׳נה ׳וסה םימכ שיק סכב ארקיו םשבלי כיחא ול

 ׳רס םדוק ןיליפתו תיציצ שבליו ןיתמהל ךירצ ןמז שי םא
 חואבו םדוקה חואב ש״מכ רדסכ ךסהי אלש ידכ דיסחה

 :א״י חוא הינ ־יס ןמקל ןייע דועו .ברעי ׳ה
 שיו .יוכו הינקה וניצש םתחנהב ןיוכי .יה ׳יעס (טכ
 ידכ דוחי םשלה חסונב רוציקב הז סינכהל
 ו״הבק דוחי םשל רמאיש ונייהד חכשי אנו הב ליגריש
 אדומיב הרב ה״י םש אדמיל ולימדו וסיחרו ומיחרו וליחדב
 ןיליסח חינהל עימ םייקל אב ינירה לארשי לכ םשב םילש
 חופטיטל ויהו ךדי לט תואל םהרשקו שיסכ ישארבו ידיב
 בלהו חומבש המשנה דבעשלו םירצמ תאיצי רוכזלו .ךינימ ןיב

 :׳וכו םעינ יהיו ׳תי והדזנעל
 ׳יכו ומש דיחי םהב םיש ולא תוישרס ד חינהל םש (ל
 עומש סא היכו עמש אתיא ןנחחאו יס ירססב
 אימו טיקליה יאיבהו ןינישב ךאיבי יכ היהו שדק !יאו ןונישב

 ׳יסב חיכה לבא .םרמואל צ־אש ל־רש א״מה ׳יסו ויקס
 לכב ארוק היהש ל־ז שייוו רידהמ דיסחכ םשב בתכ סיל
 ךאיבי יכ היהו ׳םי שדק ׳ס ושארב ןיליפת ויהשכ רקבב םוי
 חורקל יואר ןיליפתב ןיבוחכ ולא תוישרפ ׳דש ןויכ רמאו
 כיכו ,ל־״כע ושארב ןיליפתהש העשב םוי לכב ׳דה לכ
 חוא דיצ יס א״יקב ריבחמה כ־כ< .םש אימ ואינה הילשכ
 ביט דיי ךד ל״ז שריסאס סרהסל םיקידצ ׳ס םשנ ׳ג
 ׳ד רמ־ל םדא לכ בייחש ו״חרכסו ן״במרה סבב בותכ אצמש

 סא היהו עסש ׳רס ׳בהו וילע םדועב םוי לכ ןיליפת לש תוישרפ
 ל*צ ךאיבי ינ היהו שדק תוישרפ ׳בו שיקב םימיא רבד עמש
 לטפ עמש םא היהו עמשל תומדוק םהש רמאש ךורכ טרוק
 .׳א תוא ח״ור .דיי חוא ל״סמ ,ר״ע א״מ ךד ץ״נ ואיבה׳•

 :ס״כ ׳וא אריו ־ס יח שיא !ב
 סרסאי תוחפל רמאש ךורב םדיק םרמואל א״א םא1
 ר״בחמ ,ןיליפתה ריסיש םדיק חבשל ונילע רחא
 אה עדו ,הש חיא ןב .םש ח״ור .םש ליסח .םש ץב .סש
 ןיאש רסאש ךורב רחא יקוסאל רסאש ךורב םדיק רסאקד
 ךכח הרמואל רתוי בוט אוה לבא םרמואלו קיספהל לוכי

 :טושפ אוהו .הדיקעה ׳ס םדוק ןיליפת שבלש דמא
 ךותב ולש ןיליפתה םא .הלחת די לש חיניו □ש (אל
 .םאיצויו ודיב םשפמי אלא ץימ סרעני אל סיכה <
 ריא ׳זנה םשב טיהנהב :יכנכ .נ״ער ׳יס םידיסח רפס
 םש זיר .ח״כ ׳יס ,ךיס א״מ ׳זנה םשב והילא אסכ ׳ב חוא
 חוא ליסח .׳ח תוא ג־׳מ לטז .א״ע ביס ךד ץ׳ב .יט חוא
 :ה״נ ׳יס ךיס םיתיז יליתש •יד חוא ד״וי ׳יס ע״ש ריציק .׳א
 ועורז סוסכל ךירצי ׳וכו הלמח די לב חיניו □ש (בל
 חסנה אהסש ידכ ןיליפת החנה העשב תילטב
 רדס ה״ד ןיליסהד ׳כ שורדב תונווכה רטש .טנצהב ןיליפת
 ב*ע דיל ךד ס״יע .ייס ןיליפתכ רעש חיעפ .ןוליסחה חסנה
 .׳כ חוא ך״ז י ס ייכרב .׳0 חוא ר״א .ו״חשוריב סידנה
 תחנה ינידב טייב .׳ת תוא א״ח לטז .ד״ע ליט ךד ץש
 ךיס היעב .׳ג תוא א״סכ .חיכ חוא ןיליפת
 חוא ד־וי 'יס ש״חרסל םייחכ ךכ ,ב־י ;חוא ליסח .ז״כ ׳יס
 ׳יש ןתנ באז ןיסיננ ־סבו ו״ט חוא אריו ׳ס מ*א ןב ,חיי
 אסעט לד .ביקירסמו םש ץש 'יאיבהו םי שכ לס די יכ רבדל
 םירחאל אלו ךדי לע תואל ךל היהו רמאנש םושמ םיעט
 ודבל בשיי ׳יפאו .סש חיא ןבו .םש םייחה ךכ ואיבהו .שייעי
 ברה ירבד חויסהסמ סימכ חוסכל ךירצ כינ לסא תיבב וא
 תוסכל ךירצ ריש ןיליסח החנהב ןכו םש ח״א ןב היכו ל״ז
 חימצה ירבדמ מ״כ ענצהב אהתש ידכ סמנה תעשב תילטב ושאר
 ׳וכו ייש הליפתב רמאנ הז סאו לדו בחכש םש חיעכב
 הליפהב ש״כס ןהמנהב ׳יפא ןתוסכל ךירצו אילגחאד אמלע
 ך׳ז ׳יס ייכרבה כ״כו .לטע םיסוכמה תוניחבכ ללכמ סכש ר״ש
 :ד״ע לדנ ךד ןיש ואיבהו .לד ונקז רמ םשב ׳כ חוא

 המנה ןינעב הנכ ׳וכו הלמה די לש חיניו □ש <גל
 דסוטס וא בשוימ ליצ םא התכרבו ייש ןיליפת
 ׳יס ׳תב ל״שרו איצק ׳יס לייו יירהמד ,הזב תימדה ובר
 ג־הנכס דיכו דמועמ ל״צ הכרבהו סחנהסד ובתכ ח״צ
 ;ייעו .ך״קס ש״החסו ׳ח ׳יס "בנהב ןרהא דיכו טיהנכב

 ךירצש רהוזהו ריבאכ םשב בתכש איי ׳יטס ךיס ההגהב
 רבדב הרשפ השע ךיקס א״מהו ׳וכו בשוימ י״שח חינהל
 .ש״ועי דמועמ הרישקהו הכרבהו בשוימ היהת המנכד
 כטו .דה הלאשב ב״ק ׳יס ונאסמ טדנרה חרכס ןכו

 ינבכ



 םייח חרוא חכ ןיליפת תוכלה
 הלוגה ראב

 ףירהו י״שריסל ח
 הבושתו סי׳במרהו

 : םהיתשל תחא הכרב א׳כ ךרבי אלו ח שאר לש חיני כ־חאו ןיליפת חינהל ךרביו הלחת די לש
 ןכו) (ןיליפת תונלה ש״ארה) םייסמ ,דיספה אל ׳יפא ןיליפת תיצמ לע שאר לש לע ךרבל ח "יו הגה
 הינשי הכרבה רסא דימת רמול בוטו תוכרב יתש ;יכרבמש זנכשא ינבב גהנמה טשפ

 ךורב
 י םייחה ףכ

 גיסרסהו י*ח תוא ריאהו ז־כ חוא ז*ר ,־מ ׳יס ייח יננה
 הכרבהו החגהד ליכרכ וקספו הזב ונאיפ ך תוא איאנ
 ןיאד בסכ יג ׳יס סטונ יכרד ׳ישהבו .ש״ועי דמיפמ סיכה
 ׳יס ביס טיקלהו .םרעי ןיל־םס סכרנ לע דומעל הנוס
 בתכ סש ג״סנכו .ןיליפת תכרב לע דומעל ןיאד בסכ ויסר
 והילא אסכ כ*כו .ןיליפת תכרב לע דומעל וניגהנמ ןיאד
 רעשב גרה םנמא .םרעי בשוימ ךרבל םלועה בורד ׳ג חוא
 אלו בשוימ היהת ייש ןיליפת סחנהר בתכ סכ תונווכה
 ראבתנ אל הכרבה ןינעב לבא .סש סי׳עפב כ״כו .דמיעס
 וירבד חוימחסמ קר בשוימ ל״צש לד ברה ירבדב אידהב
 םירומש חצמ ברס בינו ,בשוימ היהת הכרבה םגד הארנ
 קיתעו דוסב הבישיב םסינהל ךירצד יבו א״ע ג״ס ףד אידהב
 ןוקיתב סיס ב״ח ךוראה רפשב לד ברס שיסכ ביתי ןימוי•
 הניקית קיונ ייחב לנו קיטל ימס עפשה ךישמהל ירכ רכו דס
 ביסאו הכרבה תעשב םוקל ציא ןכלו אקוד הבישיב אוה
 לכו יוכו הבישיב לכה הרישקהו הכרבה אלא הבישיב רושקל
 השוע וניאו ודיב אוה תופס׳ הכרבה תעשב רמיעש ימ
 איי ׳יס דיגה שימו .לינע רכו הנוקיתכ י׳ישס לש ןיקיתה
 יאמ תמא הכרבב םהינש רועפל ןניגהנד ןלידלד עימרה םשב
 םדצ לכ ילואו בתכו לינס ם״צס ירבד איבה כ־יחאו ׳יכו תיזמ
 ןיא ש*ועי עיסנ ריש לס ךרבל םיגהונה סיע אוה םיצמ
 חלפתי ׳ג םורד תונווכה רעשב לד י׳ראה ירבדמ ןכ הארנ
 האירבו תינותחת ׳נ םינקהנ יישת ייע םש בתכש רחשה
 רישת ייע כ״חא רכו םהלש (ןיקמ רוא ןקתנ הכרבה ייעו
 סרא דיסב אוהש אלא רכו 'יצאד תונורחא ׳ג םינקחנ
 (ןיקמ רואש יסל הילע ךרבל הכירצ ריבחה ןיאו דבלב םהלש
 כיאו .ל״כע וכו ונידי לע השענ וניאו וילאמ השענ םהלש
 תונוסחה יגל (ןיקמ רוא איכ ונישע אל הכרבה י״עכ ןויכ
 תונותחת ׳גל לבא ייש ןיליפת י״ע סינקחנה אקיד סאירבד
 (ןיקמ רוא ונסיכרב ייע השענ אל ריכת יימ םינקתנס 'יצאו
 ר״ש !יליפת ינפס הכרבה תעב םוקל צ־׳א וילאמ השטנ אלא
 םינוכמ ונחנאש המו וניתכרב ייע אלו וילאמ השענכ ןויכ
 הל אלזא זיפלו .טשפה ירבד יפל איה םכינב נע הכרבב
 ריבדה תתס בינש יתיאר כ*סא .׳יכו תיזח יאמד אמעט
 ךרואב הז !ינעב ש״ס שייעיו יעדימ הכס םייח ד׳דהימ הבב
 ליצ לד י״ראסו רסוזהלד ביע ׳ס (ןד ץ*0ב כ־כי .בחורבו
 כ*כו .ב״וס כ*כו .דיע ליס (ןדב כיכו .בשוימ הכרבהו החנהה
 עיכגהב םחנמ ירבד ואיבהו ר חוא ׳ח ללכ ןרהא תחנמ
 לע די יכ זיע ׳יס ןתנו •ד חוא ל״ססה כ־כו .יב תוא (ןיס
 ונישדיק ריעבש ץבכי לא סיג ידיסח גהנמ ןכו .הי סכ
 ןנ כ־כו .רקיע ןכו .לד י״ראה תרוח סיט םיכלוהכ ׳.•תשורי
 ינידב דבוע תיב רודיס ש*מכ אלדו ׳ח רא אריו ׳ס ח־א

 : זיכחוא ןיליפת תחנה
 אל ובלב י״ש לע ךריב סא .רכו חינהל ךרביו □ש
 ןיליפת תיצמ למ ךרבי שאר לשב אלא ךרביו רוזחי
 ׳יס סייסה (ןכ .חנ ׳יס בותכ םפשמ .זנכשא ינבל היהו

 :יס חוא דרי
 שריפ ירהש םימי ןיליסחד דמלה .ןיליפת חינהל םש (דל

 הלילס ןושל !יליסתד ׳ב ׳יסב לד שא־דה שריפ
 רפאדכ ונילס הייורש הניכשש וניאור לכל החכוהו תוא איהש
 ושרושש ןויכו םארבש ןיליפת ולא ׳וכו ץראה יסע לכ וארו
 (ןוס תודומח ירבד .לפכה לע תורוהל ד״מלב שנד ךירצ ללס
 גדררס .יט חוא ר־א .ש״הממו ח־קס א־מס ואיבהו ד־נ תוא
 ןיליפת תחנה ינידב ע״יב רודיס .ויפ תוא ז״ר .יח תוא א־אנ

 :׳ד חוא דרי ׳יס ע־ם ריציק .מ־ל תוא !תכרבו
 ןיליפת חיניש םרוק ,םאר לש חיני כ*חאו םש (הל
 קיהוזנ ש־סכ ןיניכה ינשב לכתסי םאר לש
 ןיליפת אחנאל יעבר ןאמ לכ לדו א״ט דיכר (ןד בקע ׳ס
 ןיזיסר ןונ־אד ןיניש ירח ןוניאב אלכתסאל היל יעבמ אשירד
 ןיח ןימיחס ןיח <זמר ןוהב תיאד ןינ־ז הענש ןטיאל
 יה תיא ב״מב ןרהא די םינורחאה והואיבהו .ל״כע ןיקיסע
 ,ח ת־א דרי ■יס ס״מרהל םייחכ (ןכ •זיל ׳יס ףוס ליסח

 :ייח חוא אריו ׳ס יס שיא ןב
 לש ןישב כ׳מאו הלחת םישאר ׳ד לש ןישב לכתסהל ש*1
 אר (ןד תומדקהה רעשב עסשמ .ןכש םישאר ׳ג
 סדוק תורוא ׳ד ׳ימב דגנכ םישאר ׳ד לש ןישד בתכש א״ע
 ססמה רמא םישאר ׳ג לש ץשו אמאד ייהנ ךות ססנכה
 כ־ס ףוס םיללכה רטש מ־עב כ״כו .ם״וטי ׳יאד י״הנ ךות
 סדוק תורוא ׳ד דגנכ איה םישאר ׳ד לש ןיכש !ויכ כ־או
 היהיש ירכ םדוק הב לכתסהל ךירצ ׳יאד י*הנ ך־ת וסנכיש
 :ןיליסחד ׳ר םורד ־ומה רעש ןייעו •רדסה צע תולכתסהה חנומ
 א*יו ההגה .סהיתשל תחא הכרב א״כ ךרבי אלו םש (יל
 היהש תולאשמ ימ סרטנוקב רכו ר״ש לט ךרבל
 .םימשה !מ ם־יורסמ בקעי וניבר יאמק אתווברמ דח לאוש
 לאשנש בתכ .םתלוזו טקלכ ילבשו יכדרמב וירבדמ ואיבהו
 וא תחא הכרב ריסד יספלא קחצי וניבר ןואגהכ הבלה סא

 ובישהו שארל ׳א הכרבו דיל תחא הכרב ירבסד סינואגככ
 תוא ריבסמ 'ונו קחצי חא םיקא יתירב תאו םימשכ ןס ול
 ךרבל !יאש ׳ומה רעבנ ה״הלז י־ראה תעד הארנ ןכו ,'ג
 רחשה תלפתמ ׳ב קרפבד ג״עאד ,םהיתבל סמא סכרב איכ
 החט הנהו היד רחשה תלפתו גמב תורבסכ ־ב םתסב איגה
 יסל הילע ךרבל הכירצ ר*ש ןיליפת ןיאד ינתו קיספ רכו

 לילו .יניוי לט השפנ וניאו וילאמ השענ םהלש (ןיקמ רואש
 רוא דוסבו רבל תוינוציח ׳יחבב ׳יצאד תונותחת השלשהו ליחא
 צ״או וילאמ השענ אנו םכלש (ןיקמ רוא לבא .דבל ימינפ
 רדס היד זיסו סיס הלפתה רעש ח־עפב מ־נו .רמע ונקתל
 סידנהב ארנ ׳ח (ןד תדעב טמו .לוחב תולפתה תוילע

 :ויתשיריב
 .ןיליפת תוצמ למ ר־ם לע ךרבל א־ר .ההגהב □ש (יל
 יישרל שמו קובד אוהש ו״אוס חספב רמול ןילנה
 א־אד יאדיב דבלב םאר לש לע אלא ללכ הכרב אמייק אלד
 ןמנה יאדו י־שרלד חתפב רמול ליגר ינאו רכו םלוחב דמיל
 ריסש מ*מ די לשא יסנ אמייקד אמיגר יאמל ףאו ןכ רמול
 הוצמב ןיליפתה יתש לולכל ונחנא ןילוכי ירהש חתפב ןנירמאק
 למע יוכו ןיבישמ ארמנו סה ןיליפת םהיסשש םש לע סמא
 גהנמר ־ב חוא טיהגהב גיסמש כ׳כו .סינ חוא תודוסמ ירבד

 סלומה



 המ םייח זוב )'ליפת תוכלה חרוא
 שאר לשב עגפ םא " ו :(ס״ל ׳יס רוגא בייח ןב י״רהמ) (דעו םלועל וחוכלמ דובכ םש ךורב
 ןימקב חינהל ךרבי י ז :שאר לש כ״ חאו הלחת די לש חיניו הוצמה התוא לע ריבעהל ךירצ הלחת
 תא רובעיו םדוק ׳יפ) ןתיישעל רבוע םהילע ךרבמ תוצמה לכ נ ח :שגדבו חתפב אלו איהה תחת
 תרוביקה לע החנה רחא די לש הלפתה לע ךרבל ךירצ ךכיפל ל (וינפל םידקהו ץר ושוריפ יכיכה

 םדוק

 םייחה ףכ

 הלוגה ראכ
 ה׳וחנמג ׳סות ט

 .ג״ל אמויבו ה״ל
 םשב רוגא י
 ץכלומ י "רהמ
 סש הוזממ כ
 ס״שב יתכוד׳מכנו
 ל״ס ס״במר ל

 .ןיליסס ׳להמ

 ס־קס אימכ םיכסה ןכו ויאוה ססה חספב ךרבל םלועה
 תיצמה לכ לע יאקו הרב ׳ה תוצמ ארקמה ןס סיאר איבהו
 תיול םשמ איבה ויתוהגהב תבש תפסות ברס והימ .םדעי
 סיארה לבא סרוחה לכ לע יאק חיצסד סיאר סמנ ןיאד ןח
 בדנוהי תיצמ םתעמש רשא ןעי היל ׳יס הימריב ביחכדס
 עסשמ חיצסד אידסל עמשמ ויחיצמ לכ חא ורמשתו םכיבא
 ז*ר כ־כו .׳ס תוא ר״בממס ואיבהו ליכמ סייויצ סברה ימכ
 תוא דרי ׳יס עיש רוציק ,ו״אוה תמח חתפב רמול ז־מ חוא
 לדיולס קחצי רירסומ ויחא םשב בסכ ויקס זיעה םנמא .ד
 רמובהד בתכ ׳ו חוא ז׳שמב גימרססו ויאוס תחת םלוחב ךרבל
 םשב בתכ חקור השעמבו .ש״יעי אימהכ וא זדנהכ וא רחני
 חתפנ ל*יש םילודג ססכ םשב איבהש 'א.׳יס י־בח תבושח
 םינואגה ירבד יולה קחצי ר־רהומל היל עיסש הוס ולאו ו־אוה
 .ד־י תוא םלומ ימחפ ואיבהו .ר״כע ותעד לעבמ סיכ ליכה
 לבא תוכרב ינש !יכרגסד ליז םיריס תרבסל הז לכו

 תחא סכרב קר ןיכרבמ ןיאד לד ןרס ירבדכ םיגהונל
 תואו ד *וי תוא ריא .עיכל חספב ךרבמ חסש סריאו סהינשל
 ,םש םלוע יחתפ .םש גימרפ .איי חוא נ־י לצכ א־מ .ב*י

 :ח״י חוא םיתיז יליתש
 ןיליפת תוצמ לס די לש ןיליפת למ ךריבו העטש ים 0יל
 קודהה םדוק רכזנ םא זנכשא ינימ אוה סאו .אצי
 ואבוה הרוטניו שירהמ .תוצמ לט שאר לש למו חינהל ךרבמ
 ך״ומסה אלפומ םסרופמה ברסל דודל םתכמ תיושב וירבד
 וילע קלמ רבחמה ברהו .איי ׳יס ח״אב הראפ דוד ־/רסמכ
 חינהל ךרבי קודהה םדוק רכזנ םאד קיסמו זנכשא ינב ןירב
 שאר לש חינמשכ ךרבי רכזנ אל םאו ךרבי אל שאר לשבו
 חוא ׳ג ׳יס לדוג רשק ורפסבו .יז חוא ר״בחמ .דבל חינהל
 ינידב ע*יב רודיס ׳0 חוא תוכרב תכלהב א־מ ל״כז .ז״ט
 גימרפס כ*כו ׳כ חוא תימש .*ל תוא ןתכרבו ןיליפת תסנה

 חינהל שאר לשבו תוצמ לע די לש לע רמאו הטס םאד הש
 ןרס ׳סכ ןינהונל סיכ כ*או .ו׳ט חוא ףיס םלומ יחספ ואיבהו ♦אצי
 סא די לש סרוק ושבלו חינהל ר״ש לע הלחת ךריבו העט םא לד
 ןיימו ,ייש למ דופ ךרבל צ־או אצי םהינש רוטסל ןווכתנ

 :דיסב הזב בותכנש המ ויכ ׳יס שיר ןמקל
 רמא רוביד ידכ ךותו תיצמ לע די לש לעגךריב □א (לט
 בהז תרגסמ .תוצמ לע ריש לע ךרבי "חינהל
 ורסאנ אלד הארנ ילו ׳נ חוא דיוי ׳יס עישה ריציק לע
 ימב אלא תחא הכרב אנישח רוביד ירכ ךוחד וללה םירבד
 תרחא הכרב חסונ רסאו ורובידב הטסו תחא סכרב ךירצש
 הזל ול הכירצש הכרבכ חסונ רסאו רוביד ידכ ךות רזחו

 ט״ר ׳יסב ראובמכ ךרבלו רוזחל צ־או הכרב אנישחד ןנירמא
 ;יחנומ ןיליפתהו תוכרב יגישל ךירצש גיהכב לבא ׳ב ׳ימס
 ךירצה חסונ הכרבה םויסב רסאו רישו די לש םהינש וינפל
 שימכו .דוע ךרבל צ״או תוכרבה ינש תבוח אציד ליי םהינשל
 תורשעמו תומורת ןינעב חיט ־יטס א־לש ׳יס דיויב לד ןרס
 סב)

 םללוכ םהיניב חס אלו דימ הז רמא הז לכס שירפמ םאד
 הכרבב םללוכ הלחתכל םחסד ג״עאו ,שיועי תמא הכרבב
 ךכ התיס סנקחהד סושמ ונייה תוכרבה יחש אכהו תמא
 יינב ש״מכ ק םירבוסה תעדל תוכרב *הש ךרבל הלחתמ
 הכרבב תוכרבה יחש ןיעמ ריכזה רנכ םא גיהכנ לבא
 דוע ךרבי אלד הארנ ןשבולל ותעדו וינפל ןיחנומ ןכו תמא
 שמ כ״ג ס״רוסו אינש אתגולפב יכס ואלגד הז ןידב טרפבו

 :ו״לסכשנ הינש סכרב רסא רמול ביטד רמאו סל
 הינשה הכרבה רסא דימת רסיל בוטו ,ההגהב □ש (ט

 רחא ׳יכו סש ךורבה רמאיו ׳ונו םש ךורב
 חוא א״אנ ג״פלפ ,קספה יוה ןכ אל םאד ריש חינהש
 ז״ט תוא םלומ יחתפ ,׳ד תוא דיוי ׳יס עיש רוציק ,דרי
 ורבחמ עמושב תיצמ לע רסא ןמא הנעי םא קפתסהל שיו
 קפס הח הלטבל הכרב רמא ןמא ןינוע ןיא ויטר ־יסב
 ,שחלב וז הכרב ךרבל םי ביטו .םש םלומ ימתס -םש גימרפ ,אוה
 :ובלב ןמא תונעל םי וריבס עמשי םר ליקב ךרב סאו .םש ע־ש רוציק

 ריבעהל ךירצ הלחת שאר לשב עגפ םא .ר ׳יעס (אמ
 תופטוטלו רדהו הכרי לע תואל היהו ביחנד ׳וכו
 ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכ ארמגב ימנ ןנישרדי ךיניע !יב
 שימ לש רובעימ היצמה למ רובעיש בטומ יכה סושמו םיתש
 .׳א ׳ימס הז "סב שימכ ןיליפתו תיציצ !ינעל כ־אשס הרוחב
 :ש׳ועי ׳ז חוא ליעל הז לט ש־ס ןייעי .א׳י ק*ס א־מ .ס",רס חנ
 ליסחה בתכ .יוכו היצמ התוא לע רינעכל ךירצ םש (בס
 אלש דצה !מ שאר לכ חיניש בוט רהויהד ׳ה תוא
 ׳ל׳כט םמוקמב םחיניו םזיזי י״ש חיניש דחאו םתחנה םוקמב
 חיכ ׳יס י־נ איבהש י״נס תרבסל שיחל יוכ בתכש והזו
 ןיאד םושמ םאר לש חיני הלחת ר־םב עגפ סאד ל־סד

 סג קפקפל שי ליז י־ראה ירבד יפל םנמא •ה״ע ןיריבעמ
 התוא לט ריבעהל ךירצש לד ןרמ ירבדמ זיזל ןיא נ־ע הזב

 :ריש כ״חאו הלחת ייש חינהלו היצמ
 לש חינה םאו .׳יכו הוצס התוא למ ריבטהל ךירצ □ש (;ם
 . ׳א יוא ויכ ,יס שיר ןמקל ןיימ הלחת םאר
 טעמ ביחריש ליר .איהה תחת ץמקב חינהל ךרבי ,׳ז ׳יעס (ים
 היע תצק םיעוטש ומכ אלו א־הה תאירק

 :׳ ו ־וא ליסח .חינההל ןיהה ינש וסכ ןיריקש
 ר־בחמ .םינורחאה כ*נו .יוכו א־הה תחת ץמקב □ש (המ
 הכרב ינידב דביע תיב רודיס .ורנ תוא זיר .׳ו תוא
 .׳ד חוא דרי •יס עי׳ש רוציק .םש ליסח .מ*ל תוא ןיליפת

 : ׳ו ׳וא ת־עש ןייע .ו־קס ט״סאב ש״מנ אלרו
 הרוסב בותכש ייפעא .'יכו ץמקב חינהל ךרבי □ש (ומ
 רקימד ינפמ !יליפת חינהל רמול ונקת .םתרשקו
 ךרבמ היה סאו םויה לכ וילס םיחנומ ויהיש איה היצסה
 לעו ודי לע !יליפת רשוקש המבד עמשמ סוס ןיליפת רושקל
 ויהיש עמשמד חינהל ונקית ךכל מ*י אצוי דחא עגר ושאר
 .יט תוא ר*א .ח־ב .פ״נע תחא העש סוחסל וילע ם־חנומ

 היכו



 חרוא םייח הב ןיליפת תוכלה
 : (רוט) ושארב וקדהמש םדוק םאר לשב ןכו הגה :ןתיישע איה וז םתרישקש םתרישק םדוק הלוגה ראב
 שאר לש לע ךרבס קיספה םאו שאר לש הלפתל רי לש הלפת ןיב רובידב קיספהל רוסא = ט •י'ל חיחנמ מ
 לש למ ךרבלו רוזחל ךירצ קיספה אל סא ףא תוכרב ישש ךרבל ןיגהומ ןדידלו הגה :ןיליפת תוצמ לע

 א״מ ףד ץ״ש ואיבהו ה״כ ׳יס ח״א ׳ושחב ט״ירהמ כ״כו
 .ג״י שוא םלוע ימחפ .,ט שוא םיחיז יליחש ,ז״טע ,א״מ

 :׳ב שוא א״וקב ר״בהמה ש״מ ןייעו
 ןחיישעל רבוע םהילע ךרבמ חוצמה לכ .׳ח ׳י^ס (זם
 רחא ךרבמ ךכיפל ןתיישעל (ךומס ׳יפ .רפו
 םדוק ל״והד םושמ החגה םדוק ךרבי אל לבא החנהה
 ק״ס א״מ .ז״קס ז״ט .ד״וי תוא ת״ומ .ח״ב ,י״ב .סדוקד
 קודיה רחאו .י״ב יחכש ׳ב ׳יפכ אלדו .םינורחאה כ״כו .ב״י
 .ג״ע ז״ל ףד ן״ב .ןתיישעל רבוע יוה אל תרוביקב תועוצרה

 :שובלב אוה ןכו ׳ז תוא ת״עש
 תחנומה העוצרה קודיה ונייכ .םתרישק םדוק םש <חמ

 :םינורחאהו .םש ז״ט .עורזה לע
 החנה רחא ךריב אל םאו ,רכו םתרישק םדוק םש <טמ
 .אוה ןמז ךשמ הל שיש הוצמד כ״חא ךרבי
 ןיתוינעב ןנא כ״כו .א״כ תוא םלוע יחתפ ,ב״י תוא א״א ג״מרפ
 תוא םש ןייעו .ש״ועי ם״במרה םשב ׳מ תוא ׳ח ׳יעש ליעל

 :םש י״בו ההגהב ׳ב ׳יעס ו״ס ׳יס ןמקלו ב״מ
 .ישארב ןקדכמש םדוק שאר לשב ןכו .ההגהב םש
 .קודהה םרוקד שארה לע המנה רחא כ״ג ונייהו
 תוא ז׳ד .ג״י תוא ר״א ,׳ג תוא ב״וס .ג״י ק״ס א״מ .ה״ב
 .ד תוא דוי ׳יס ע״ש ריציק .׳ד תוא ג״י ללכ א״ח :ז״י

 יחתפ .םש ג״מרפ ,שארה יוליגב אלו תילטב ושאר הפכיו
 רובידב קיספה םאד כ״ג ןדידל הנימ הקפנו .םש םלוע
 לע ןיליפת תוצמ לע ךרבמד ר״ש הליפתל י״ש הליפת ןיב
 חינהלו תילטב ושאר תוסכל ךירצש ז״חאש ׳יעסב ש״מכ ר״ש
 ךכ רחאו ןיליפת תוצמ לע ךרבלו ושאר לע ■ןיליפתה

 י״רהמ םשב ב״ל תוא ףוס ל״שמ ןייעו .ושארב וקדהמ
 . ש״ועי ל״ז חמצ

 לש הלפת ןיב רובידב קיספהל רוסא .׳ט ׳י^ס (אנ
 ךרבמו רזומ סא וליפאו .שאר לש הלפתל די
 אלדו סיקסיפה םשב י״ב ,קיספהל רוסא שאר לש לע,

 :תופסותהכ
 רבדל רוסא הכרב אלב ה״חב ןיליפת םיחינמה לכו (בנ
 חס ןנירמאד אהד ,הלפתל הלפת ןיב חיסהלו
 סושמ אקוד םעטה ןיא ודיב איה הריבע הלפתל הלפת ןיב
 הריבע שי הז אלב אלא ול 5״אש הכרבל ומצע איבמד
 ז״ק ׳יס םיבתכו םיקספב לארשי ר״רהמ םשב י״ב ,חיסהל
 ,ש״הממו ד״י ק״ס א״מ ,שובלה כ״כו ,רבדל תויאר אינהש ש״יעו
 יליתש ,ב״כ תוא ז״ר ,ד״י תוא א״אב ג״מרפ ,ד״י תוא ר״א
 ןימינמהל ה״הו ,ב״כ תוא םלוע יחתפ ,ז״י תוא םיתיז
 י״שר לש ןיליפת וצלחש רמא ת״ר לש ןיליפת
 םש ז׳ד .הלפתל הלפת ןיב רובידב קיספהל רוסא
 ד״ל ׳יס ר״בחמנו ,ד תוא א״ל ׳יס י״כרבה כ״כו
 תוא ד״ל ׳יס בוקעי לוק ק״הסב וירבד יתא3הי ׳ה תוא
 רודיס ׳ת תוא א״ח ל״כז ,ב״ע ׳מ ףד ן״שה כ״כו ,א״י
 תוח ד״וי ׳יס ע״ש רוציק ,׳ח תוא ל״בח ,ל״ט תוא ע״יב
 ת׳דד וא ה״חב ןיליפת חינמה) מ״מו ,םש םלוע יחתפ /ח
 .וכרבו ןמאו השודקו שידק תונפל •רתומ הכרב אכילד ןוי:

 ירבדמ והימ ,סש י״כרבה כ״כו ,ש״החמו ז״י ק״ס א״מ
 קיספהנ ןיא הכרב אכילד ןמזב סגד עמשמ ׳ט ׳יעס שובלה

 .ד״י תוא ר״א כ״כו ,ש״ועי ר״שהי וא ןמא תונעל ׳יפא
 ן״רה כ״כו בתכש ׳ג תוא ג״י ללכ םדא תמשנב ןייעו
 ן׳דהו שובלה ירבד לע השקה ל״ז אוהש אלא ה״ר ףוסב
 ה״חבו הכרב םישמ םעטה אידהב עמשמד ׳ותו י״שרמ
 ש״ארהמ סגד בתכש דוע ש״יעו רתומ הכרב אכילד ןויכ
 ש״ועי תינעל רתומד עמשמ אתקיתע אתכלה םשב איבהש
 י״ארהמ ירבד ןיבהל יתיכז אלד א״נה םש ש״מ אלא
 םגד א״ל ׳יסל תוטמשהב ד״התפה וילע בתכ ויקספב
 ירבד לע ש״ובלו ש״הממה כ״כו .ש״ועי רתומ י״ארהמל
 בתכש ז״י תוא א״א ג״מרפ ;ייעו ,ש״ופי ז״י ק״ס א״מה
 כ״אד ןכ רגוס ןיאד הארי ע״שה לבא רוסאד ל״י ה״זרלד
 ד״כתפה תיישוק הקלתסנ הזבו ,ש״ועי רוסא ימנ עמושו ןירפמ
 י״ארהמ לע םיקלוחה תרבס רכז אל :מלד י״כרבה לע םש
 שיד ןויכד דועו ,והל שח אל רתומ ןרמ תעדלד ןויכד א״מו
 תונעלו קיספהל ךירצ ןיליפתה לע ךרבמשכ וליפאד םירמוא
 ג״הכב ךכיפל ג״ס תוא ןמקל ונירבדב ש״מכ השודקר שידק
 ,םיקלוחה ירבדל שח אלו ריתהל בתכ הכרב אכילד ןמזב
 וכרבו ןמאו השודקו םידק תונפל רתומד םינורחאה כ״כו
 ,םש ל״סח,סש ז״ר.סשל״כז ,םש ץ״ש ,הכרב אכילד ןמזב
 םשב יתבתכש םש בקעי לוק ק״הסג ןייעו .םש ע״ש רוציק
 םוקמ שי תונעל בייח אוהש השודקו שידקב אקודד י״כרבה
 ןיוכל היל יעביאד ריתהל הארנ ןיא דומלל לבא ריתהל

 : ש״ועי דומילב ותעד חיסהל אלו ןחמנהב
 םירבוסש םלועה םיעוט .׳וכו רובידב קיספהל רוסא □ש (ק
 ט״הגהב ג״הנכש .אתילו שדוקה ןושלב רבדל לוכיד
 תוא םיתיז יליתש .ג״י ׳וא ת״וע ,עבש ראב סשב ו״כ ׳יס
 עצמאבו ה״ד א״ע ג״י ףד תוכרב ׳ותה ירבדמ מ״כו ,ז״ט
 בישהל וליפא ןכו ,׳ו תוא א״נ ׳יס ןמקל ןייעו ש״ועי ׳וכו
 ואיבהו ׳ו ןיד ןיליפת תוכלהמ ד״פ ס״במרה ,רוסא וברל םולש
 רתוי קיספהל רוסא הקיתשב ׳יפאו ,ב״כ תוא םלוע יחתפ
 ;ייעו ,םש םליע יחתפ ואיבהו ׳ד ׳וא ז״שמבג״מרפ .ךרוצהמ

 :ד״קס םש א״מו ׳ג ׳יעס ו״ר ׳יס ןמקל

 תאצל ןייכמ אוהש ימ ׳וכו רובידב קיספהל רוסא □ש <1ד
 ז״כע ואיצוהל ;יוכמ וריבח םגו וריבח תכרבב
 .ומצעל ךריב ולאכ ר״ש הלפתל י״ש הלפת ןיב קיספהל רוסא
 .ב״י דא ת״ועה ש״מכ אלדו ,׳ו תוא ל״סח ,ד״י תוא ר״א

 :ה״ס תוא ןמקל ;ייעו

 חסו ןיליפתב וריבח לש ותכרבב ומצע רוטפל הצרש ימ (!ה
 ןזח י״רהמ ברה קפתסנ הלפתל הלפת ןיב ךרבמה
 ופוסבש רקחל ןנוכ סירטגוקב א״ח ד״י ל״קח רפסב ל״ז
 למ ר״ש לע ךרבל צ״א עמושה יא ג״ע ג״ישד ג״נ י״סס
 יתאד ארבנמ עמושה ףידע אל אמלד וא ןיליפת תוצמ
 רודיס ואיבהו ,ש״ועי רתוי ול הארנ הז דצד בתכו ,היתמחמ
 ל״זו וילע בתכו ׳מ תוא ןתכרבו ןיליפת תחנה ינידב ע״יב
 הנועז ספטמ אוה וריבח תכרבב אצוי עמושהש המד ןויכד

 ןמא



 יומ םייח ןיליפת תובלה ח*11א
 הלוגה ראב וא שידק עמש םא ם ךרבמו רזוח וניא ןיליפת ךרוצל חס םאנ י :(ע״ד תוצמ לע םג סינהל שאר

 י״רה 'י״מח4 !יונמו עמושו קתוש אלא ע םחמע תונעל קיספי אל שאר לש תלפתל די לש חלפת ןיב השודק
 י״שר ע .לוססו !וסל

 םייחה ףכ
 םעטמ אצוי הנע אל םא ףאו היפוג והימ ךירמ הוהו ןמא
 סג כ״א בישמ ומצעל ךריבכו ךרבמכ הנועו הנועכ עמושד
 ךרבלו רוזחל ךירצ ומצענ אוהד ג״טאו עימשמה קיספהש
 צ".י קיספה אל ודיאד ןויכ עמישכ מ״מ ]יליפת תוצמ לע
 אצויד ש״מו ,ל״כע ןיליפת תוצמ לע ר״ש לע ךרבלו רוזחל

 ג״יר ׳יס ל״ז ןרמ ירבדב ראובמ ןכ ןמא הנע אל ׳יפא
 אכילד בתכש ׳ט תוא ז״סק ׳יס ר״מאמ ןייעו ׳ב ׳יכס
 ,ש״ועי םיקסופה לכמ םכסומ אוהו אצויד אהב יקופסל
 ךר3לן רוזחל צ״א קיספה אל והיאד ןויכ עמושהד ש״מו
 :ש״ועי׳חתוא ז״סק ׳יס ז״שמב ג״מרפה בתכ הז ןיעכ ׳יכו
 םידרפסה ינב ןדידל ׳וכו רובידב־■ קיספהל רוסא םש <ונ
 הכרב ר״שח 'לע ךרבל !יאד ד״מ רתב ןנילזאד

 רמיל לימתלש ןויכו ר״שת למ ךרבל אבו העט םא ע״פב
 הארנש ידכ ךיקוח ינימל םייסי אל רכזנ ׳ה התא ךורב

 ר״שתל י״שת ןיב ריבידב קיספה ל״וה כ״אד קוספ ארוקכ
 ןיכרבמד ד״מכ ןיליפת תוצמ לע ךרבל הכרבה םייסי אלא
 :׳ז תוא אריו תשרפ יח שיא ןב גרה ,ע״פב ר״שת לע

 ןריק ויניעב זמור ׳וכו רובידב קיספהל רוסא □ש (ןז
 ,ר״שתל י״ש ןיליפת ןיב קספה יוה ויתועבצאב
 ףד ן״ש ,ט״הגהב ןרהא די ואיבהו ,ז״נ ׳יס א״ח ט״קלה
 יליתש ־"י תוא ד״וי ׳יס פ״חרהל םייחה ףכ ,ב״ע ׳מ
 םייחה ףכ .ש״ועיכ לומ לש םירבדב וכזו ,ח״י תוא םיתיז
 ע״צד ל״נה ט״קלה לע בתכש ׳ח תוא ר״מאמ ןייעו ,םש
 תוא ל״סמהו ׳ך תוא ז״ר תעד ןכד הארנו ש״ועי השעמל
 תוא אריו ׳5 ח״א ןבו ׳מ תוא ד״וי ׳יס ע״שה רוציקו ׳ח

 דבעידב לגא הלחתכל אלא ט״קיכ ׳םל ישייח אלד ד״וי
 ןיאד א״כ תוא בלל הפי אידהב כ״כו .ש״ועי ךרבל ןיא
 ןיא דבעידב לבא הליחתכל קר ט״קלה תרבסל שוחל

 :ש״ועי ךרבל
 י״שת חינה םאו ׳וכו רובידב קיספי אל םש (ןח
 הציצקה עיגתש םדוק ר״ש חינהל אבשכו
 ךירצ רובידב קיספכ שארה ריואל עיגהש רחא רשגב
 .םש ןרהא דיכ ואיבהו .ב״מ ׳יס ב״ח ט״קלה .ךרבל

 יחתפ ואיבהו ז״י ףד דודל הלפת כ״כו .סש םיתיז יליתש
 :ב״כ תוא םלומ

 אלא רוביד אקוד אל ׳וכו רובידב קיספי אל םש (שג
 חינהל ךלהו ׳א תיבב י״ש ןיליפת חינה ׳יפא
 ךכב והעד היכ הכרבה תעשבש י״פעא רחא תיבב ר״ש
 ואיבהו ב״עק ׳יס ד״ח םכרבא תכרב .ךרבלו רוזחל ךירצ
 ע״צד בסכ ג״י תוא ת״ועהוהימ .׳ג תוא ט״הגהב ג״הנכש
 ׳ח ׳יס ל״שמ ןייעו ד״י תוא ר״א ואיבהו .ש״ועי השעמל

 יונישד תיציצ יבג ימנ םהרבא תכרבל ל״ס ןכד ׳ן תו.;
 ש״ועירשאכ הזב אהגולפהמכ שי לבא קספכ בישח םוקמ
 היהיש הכרב תעשב רהזיל ךירצ הליחתכל כ״או ,ונירבדב
 עריא םא דבעידבו ךרבמכ םוקמב וינפל חנומ ר״שת םג

 :ל״בס סושמ ךרבל רוזחי אל תאזכ
 ךרכו י״שת חינה סא ׳וכו רובידב קיספי אל □ש (ם

 ךרבמ םייתנג חסו ךריב אלו תרונקה לע
 .םש ןרהא דיה ואיגהו .ט״יק ׳יס ב״ח ט״קלה .םיתש
 ח״האב והימ ח״י תוא םיתיז יליתש .ב״ע ׳ונ ףד ץ״ש
 כ״חאו ךריב אלו ק״ט שבל םא אהד ןוכנ וניאד בתכ
 ע״שב ש״מכ םהינש לע תחא הכרב ךרבל לוכי ג״ט שבל
 תחא הכרב קר ךרבל צ״א הזב ה״הו ד״וי ׳יעס ׳ה ׳יס
 א״מרלו היל תיאדכ ע״שהל תמדוקכ י״ש לע םג תרזוחו
 .ב״כ תוא.ףוס םלוע יחתפ ואיבהו ,ל״כע היל תיאדכ

 :׳ס תוא ר״מאמ כ״ג כ״כש יתיאר כ״חא
 :׳ז ׳ןא ן״כ ׳יס ןמקל ןייע .׳וכו םיגכומ ןדידלו .ההגה םש
 הלחתכללגא ׳וכו ןיליפת ךרוצל חס סא .ד״וי 'י£?ם (אם
 ׳יס ש״מכ ןיליפת ךרוצל ׳יפא חיסהל רוסא
 .ו״ט תוא ר״א .ז״ט ק״ס א״מ .ההגהב ׳ו ׳יעס ז״סק
 יליתש ׳כ תוא ג״י ללכ א״ח .׳ך תוא ז״ר .ז״ט תוא א״א
 והימ ,ד״וי תוא אריו ׳פ יח שיא ןב .ט״י תוא םיתיז
 ב״צקת ׳יסבו םש א״מ .חיסהל רתימ ה״אלב יגס אלד אכיה
 םש ןייעו .םש םיתיז יליתש םש א״ח .םש ז״ר .ג״קס
 ךרוצל הלחתכל קיספהל ירכ מ״החבד בתכש ג״מרפב
 יסל םנמא .ש״ועי הליטב החיש ןיאש אוהש לכ ןיליפת
 אוהש השודקו שידקב אקודד י״כרבה םשב א״נ תוא ל״שמ
 שיד ה״ה כ״א .ש״ועי ׳וכו ריתהל םוקמ שי תושעל בייח

 נ ןיליפת ךרוצל ׳יפא קיספהל אלש הלחתכל רהזיל
 ןיליפת ךרוצל חס סא ׳יפאו .ךרבמו רזוח וניא םש (בס
 די לש ןילפת רשקש םדוק קודהל הכרב ןיב
 יחתפ כ״כו ׳ג ׳יעס זסק ׳יס ש״מכ ךרבמו רזוח וניא

 :ח״הא םכב ד״כ תוא םלוע
 קיספי אל ׳וכו השודק וא שידק עמש סא םש (גם
 ׳סופה ;יב תקולחמ הז רבד .׳וכו םהמע תונענ
 ךרבמו רזוח קיספה סאו קיספי אל א״בשרהו ש״ארהלד

 השודקו שידק תונעל קיספהל ךירצ ת״ר םשב יכדרמהלו
 ע״שג ןאכ ל״ז !רמו ,י״בב ש״מ: ךרבמו רזוח וניאו
 קספ׳ םא ותעד הליג אל לבא קיספי אל בתכ
 רזוחו• וניא וא ךרבמו רזוח םא השודק וא שידק הנעו
 אהו י!אה טיקנד עמשמ וירבד תוימתסמ םנמא ,ךרבמו
 סאוא״בשרהו ש״ארה 'סכ קיספי אל הלחתכלד ארמוחל
 ס״רףסשג יכדרמכ ׳סל שוחצ ידכ ךרבל רוזחי אל קספ

 רבע-;םאד ןאכמ עמשמד ח״קס ז״טה כ״כו ,ל״בס סושמ
 ש״הני ׳ט תוא ר״מאמכ כ״כו •ב״ועי תינש ךרבל ןיא דנעו
 ,ז״י תוא א״אבו יח תוא ז״שמב ג״מרפ ןייעו ,׳ה תוא
 םיתיז יליתש .ךרבמו רזוח וניאד ׳ח תוא ל״סחה כ״כו
 ידומע כ״כו ,ד״וי תוא אריו ׳פ ח״א ןב ,׳ך תוא
 םשב . ׳ח ׳וא ד״וי ׳יס ע״שה רוציק לע ןחלשה
 ר״אכ•■ אלדו .ש״ועי ל״בס סושמ ךרבל !יאד ם״יבלמה
 סוקמבד ח״הא םשב ה״כ תוא םלוע יחתפ ש״מו .ד״י תוא
 רוזחי •׳א הכרב אלא ןיליסתכ לע ךרבל אלש םיגהונש
 ׳יסב ונבתכ רבכש וניא הז ש״ועי ׳וכו ס״ס שיד ךרביו
 תונרבד ילימב ס״ס אכיאד םוקמב וליפאד ׳ז תוא י׳ח

 שי



 םייח ¬רב ןיליפת תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 חירו הכוסו ג״סס
 תוכסוחו ץרו

 .תוכרכנ
 ססכ רוט ס
 תכושח צ .ש־ארה

 .אציטתיג יירה

 ביבס העוצרה ךורכ־ש םדוק שאר לש חיני עורזה לע די לש רשקש רחא פ אי :םירמואש המל
 :תחנומ די לש הליפת אהתש דע קיתהמ שאר לש הליפת איצוהל רוסאש רמואש ימ שיו צ עורזה
 א״ידדמ) די לש הזגה דמא רע שאר לש הלפמה חיתפל ןקתי אל קיתל ץיח וינפל םהינש שא ףאו הגה
 (ד״פ ןמיס רהוזה ספב רוגא) דמיעמ שאר לשי בשוימ די לש חינהל בתכש ימ שי (ביבח ןב י״רהמו

 תונידסכו

 םייחה ףכ
 ל״קו ךרבי אלש םירמוא שיד םיקסופה תקולחמ וב שי
 םא ק פש ס״ס אכיאד ג״עא ימנ אכה כ״או "ש״ועי ל״בס
 ונ־אד יכדרמהכ ל״תאו ךרבמ הנמ םאד א״בשרהו ש״ארהכ
 מ״פב ר״שת לט ןיכרבמ ד״מכ הכלה אמש הנע םא ךרבמ
 םינורחאה וקספ ןכש טרפבו ךרבי אל הנע אל םא ׳יפא

 :ז״חאש תואב ןייעו .ןכ שרפל שי ל״ז ;רמ ירבד םגו
 תונעל ׳יפאו ׳וכו םהמע תונעל קיספי אל □ש (דס

 "רוסאי ומצעל רמא ךריבש ;יליפת תכרב לע ןמא
 ףד ץ״ש "ט״הגהב ןרהא די ואיבהו -ב״מק ׳יס לאומש רבד
 םינפ גרה םשג א״י תוא ת״עש ש״מכ אלדו < ב״ע ׳מ
 וריבח תכרב רמא ךמא תונעל רתומש ט״נ ׳יס א״ח תוריאמ
 תקולחמ אוהש ןויכד .ש״ועי ׳וכו הלחתכל ןיליפתה לע
 ;יא ןמא הנע דבעידב םאו "ףידע ת״או בש םיקסופה
 ג״שקג עבצאב הרומ "םש א״י ׳םש ש״בד .ךרבלו רוזמל
 !יליפת תחנה ינידב ע״יב רודיס "ו״ט תוא ׳ג ׳יס

 :ל״ט תוא
 וניאש ימ ׳יפאו ׳וכו שהמע תונעל קוספי אל □ש (הס
 וריגח תכרבב אצוי אלא ןיליפתכ לע ךרבמ
 רטפנש יפ״עאד .תונעלו קיספהל ול ןיא ואיצוהל ןיוכמ ורינמו
 וניאש יכיה יכו ומצעל ךרבמ ולאכ אוה ייה מ״מ וריבח תכרבב
 וריבח תכרבב רטפנשכ נ״ה ומצעל ךרבמשכ ־קיספהל לוכי
 ב״צקת ׳יסבו איצומה !ינעל ׳ו ׳יעס ז״סק ׳יסב ש״מכו
 אל־ו "אנש אל ג״הו יתכוד המכבו רפושה ןינעב ׳ג ׳יעס
 .ש״יעי ׳ט תוא ר״מאמ "א״י ק״ס ט״כאב ש״מכ

 :ן״ד תוא ל״שמ ןייעו
 .םירמואש המל ןיוכמו עמושו קתוש אלא □ש (וס
 ח״י תאצל ןינעל הנועכ יוכ עמושו קתושד
 ןרמ כ״כ .הנועכ יוכ אל קספה בשחיש ;ינעל לבא היינע
 שיכ אלד הליפת יבג ׳ז ׳יעס ד״ק ׳יסב פ״כו י״בב ל״ז
 בישמ הנועכ יוכ עמוש םא ל״סד י״בב איבהש םיקלוח
 ז״ט .שובלה כ״כו .ד״ק ׳ישבו ןאכ י״בב ש״ועי קספה
 תוא ד״וי ׳יס ע״ש רוציק .׳ך תוא םיתיז יליתש .ח״קה

 :םינורחאכ כ״כו .׳ח
 ובתכ ׳וכו עורזה לע י״ש רשקש רחא א״י ׳י^ס (זס
 ברהש חמצ בקעי ר״רהמ לבוקמכ ברה םשמ
 היהשכ ל״צז ו״חרכמ ויבאש דיעה לאטיו לאומש ר״רהמ
 םע ד״ויה רשוקו בטיה קדהמ היה ועורזב העוצרה רבוע
 תוכירכה תושעל עורזה לצא העוצרה ךישממו הליפתכ

 ו״חרהמ רמאו ללכ הכירכ םוש השע אל תרובקב לבא
 !כ חיכוה חמצ י״רהמו .ל״צז י״ראכ וניבר גהנ ךכש
 ,׳ט חוא י״כרב "ונגהנ ןכו "הלבק ירבדמו ׳יקסופה ירבדמ
 ןייעו ,׳ז תוא ׳ג ׳יס לדוג רשק ורפסבו ,׳ח תוא ר״בממו
 בחורבו ךרואב חמצ י״רהמ ירבד לכ איבהש חיל ףד ן״שב
 רדס ה״ד ןיליפתד ׳כ שורד תונווכה רעשמ מ״כו ,ש״יעי
 ועורזב י״שת רושקי הליהתב ל״זו בתכש ןיליפת תחנה
 אהתש ידכ תילטב ועורז הסכיו תרובקה לע ילאמשה

 ועורז ביבס העוצרה ךורכי כ״מאו .ענצהב ןיליפת תחנה
 עמשמ ל״כע הל תתל תויוארה תורענ ׳ז דגנכ תוכירכ ׳ז

 למ תוכירכ ׳ז קר תרובקה לע הכירכ םוש תושעל ןיאש
 ברהל הארש חמצ י״רהמ םשב םש ן״שה ש״מכו "עורזה

 הנוכנ הרורב היאר ׳ווכנ ש״מ וזש ול רמאו םולחב
 ןיליפתד ׳ו שויד תונווכה רעשב דוע מ״כו איה הקזחו
 לע רשק א״כ בתכ אלש ת״רו יי-שר ןיליפת תחנה ןמעב

 ב״פ ח״מ ׳םב ןכו .ש״ועי עורזה לע תוכירכ ׳זו תרובקה
 הרישק סא יכ בתכ אל ׳ב תוא ג״פו ד תוא ןיליפת תחנהמ
 ש״מכ אלדו ,ש״ועי עורזה לע תוכירכ ׳זו תרונקה לע
 ש״מבו ב״ע ד״ל ףד ת״ועבו י״פ ןיליפתה רעש ח״עפב
 אלא אתילד ןיש ןיעכ תוכירכ ׳ג תרובקה לע השעיד
 חמצ י׳דהמ חיכוהש ומכו רקיעה אוה תונווכה רעשב ש״מ
 תוא ןיליפת תחנה ינידב ע״יב רודיס .םינורחאה כ״כו
 רוציק .ד״וי תוא ל״סח .ו״ט תוא ז״כ ׳יס ת״עש .ט״כ
 תוא אריו ׳פ יח שיא ןב .ד תוא ד״וי ׳יס ךורע ןמלש

 :ה״ל ׳ואו ג״י תוא ז״כ ׳יס ןמקל ןייעו .ו״ט
 עבצאה ביבס העוצרה ךרוכשכ ר״שת חינהש רחא (חם
 דיגנ ,םש ח״עפ .דמועמ היהי יעצמאה
 תוא ג״מ ל״כז .סב ן״ש ג״ע ׳מ ףד ה״לשק .םש הוצמו
 ׳סב בתכו .ד תוא ז״כ ׳יס בלל הפי ,םש ל":ח ,׳ת
 קוספב בותכ ולא תוכירכ ׳ג דגנכד ב״מ ףד !ירומש תצמ
 עבצאה ביבב תוכירכ ׳גה ולא םישועשכ כ־׳ע ךיתשראו פ״ג
 ךיתשראו •םלועל יל ךיתשראו .ולא םיקוספה רמול יו'ר
 הנומאב יל ךיתשראו םימחרבו דסחבו טפשמבו קדצב יל
 יניינימב ב״וס .ד״ע ׳מ ףד ה״לשק ואיבהו ,׳ה תא תעדיו
 .ןיליפת תכרב לצא ע״יב רודיס ,ה״כ ׳יסל םדוקש !יליפת
 רמול ןכ םיגהונה ורהזיו ,ז״ט תוא אריו ׳פ ח״א ןב
 ׳יס רימש ןרופצ .םדוקמ הרותה תוכרבו רמש לש תוכרבה
 ׳יס לימל ד״בהו ,א״ל תוא ׳ה ׳יס לדוג רשקבו .׳ו תוא ׳ב

 :ן״ז ׳וא ו״מ ׳יס ןמקל ׳ע דועו ׳ו תוא ׳ח
 יעצמאכ עבצאה ביבס תוכירכ ׳ג ךרכש רחא (טם
 יפוס סינכי זא דיכ ףכ לעש הכירכה רמגו
 .םש ח״ערפ ׳סב מ״כ "וטנבא ךותב ר״שת לש תועוצרה
 ׳םב אידהב אוה ןכו .םירומש תצמ ׳םבו םש ת״ועבו
 תעוצרו ,ש״ועי ׳ט תוא ןיליפת תחנהמ ג״פ םידיסח תנשמ
 התוא סינכיו טנבאה לש ןוילעה הצקב :תוא סינכי לאמשכ
 ןמ הטמל תלשלושמ היהת אלש ידכ טנבאה ךותב הלוכ
 טנבאה לש ןותחתה הצקב התוא סינכי ןימיה תעוצרו הזחה
 סחנפ ׳פ ק״הוזב ש״מכ .רתוי אלו רוביטה דע אהתש ידכ
 אבל דע ןוניא ןוהתעוצר רועישו ב״ע ח״כר ףד מ״רב
 ט״כ ׳ש ח״עב ברה בתכו אנימיל ארוביט דעו אלאמשל
 םש ש״משה תוהגהב ןייעו .ש״ועי רמאק חינמה לעד ט״פ
 מ״דנה ב״ע ו״כ ףד ש״כנ רוהטה ורפסבו הז לע ש״מ
 ויהי אלש אוה יואר רבדב דוס שיש ןויכ כ״או .ב״יעי

 תונווכה רעשב ברהד ג״עאו .רועישה הזמ רתוי ןיצשלושמ
 ס״נהפבו



 זמ םייחה חכ ןיליפת תוכלה ףכ
 ןייש ץראב ועגי אלש ידר איכ בתכ אל סש חיטרפגו
 סרעבןי־עו .ש׳ועי כ־גדוסנ סטש ובחרש סש וירמו שיצמב
 חוא ז״ר ׳יס ברס כ*כו .ויחשוריב מידנה ־בו א*ע ס*ר ףד
 םיסב ׳זנכ ׳דסוטמ הז השעיו .ח חומ אריו ׳ס יח שיא ןב .׳ו
 :ב״נ חוא ז״כ 'יס ןמקל דוע ןייעו .סש ח״א ןב כ״כו .סש
 םעטכו .עורזה ביבס העיצרה ךורריש שדיק □ש (ע
 ןיליפת חררבש ינפס ש״ארה סשב ייב בחר
 חועיצרה חריררו שאר לש הליפתה לע סנ ארייש די לש
 .שובלה ר״רו .ש־ועי !יליסח חסנה חוצמס הניא עורזה ביבס
 רימאמ .ש״ארה ירבדל רוטה ירבד הושהש שייעו טיקס ז״ס
 ־ה שורד חונוורכ רעשב םנמא .ד״ר חוא ז״ר .א׳י תוא
 ׳זכ ךורבל ךירצד בחר ןיליסח חחנה רדס סיד ןיליסחד
 רחאו שאר לש ;יליסח חיני כ־חאו עורזמ ביבס תורירב
 עבצאה ביבס חורירר ־ג ךורבי שאר לש ןיליסח חינהש
 יעצמאה קרפב היהה הנוילעה הרירבו המא ארקנה יעצמאה
 רבוחמה ןוחמחה קרפב חונוחחח תירירב יבו .הזה עבצאה לש
 חייט .י׳פ ןיליפתה רעש חיעפב אוה ןרו .ר־רע דיה ףר לא
 ק׳ס א״סו סש חנ רירו .היצסו דיגנ .סדנה ב״ע ד*ל ףד
 חוא ייררב .הש ז״ר .חט חוא ריא ר״רו .ליז י־ראמ םשב ח*י

 םש רימאמ .לארשי ןראב גהנמה טשפחנ ןכש בחרו דוי
 בחרו ח-יי חוא א״א גימרפ .ולא תונידמב גהנמה ןנד בחכו
 ל״סח .איע ׳מ ףד ץ״ש .קספה הז ןיאו םלועה םיגהונ ןכו
 .ד חוא דוי "ס ע*ש ריציק .ב״ר חוא בלל הפי .א״י חוא

 :ו״ט חוא אריו יפ ימ שיא ןב
 אצויבו השודק וא שידק עמש ךריבש רמא םא 0נ0א
 ר״ש חינהל יאנפ ול היהי ךוררי אל סאו הזנ
 ןחלשהו ש״ארה לע ךומסל דיכו ןר חושמל ול שי תונעלו
 ואיגהו ל״ז אוה גהנ ןרש בחרו .םש רימאמ .ליז ךורע
 ריציק לע ןחלשה ידומע בירו .ביי תוא חיטש .םש ץ״ש

 :ש״שמ םשב ׳ס ׳וא דוי ׳יס ע״שה
 .׳ובו ריפ הלפח איצוהל ריסאש רמואש ימ שיו םש <אע
 ןיליפתד ־ה שורד תונווכה רעשב ליז ו־חרהמ רינו
 אלש רהזנ הימש לד י״ראה לע ןיליפח חמנמ רדש היד
 הרובקה םוקמב הלעמל ונרשקיו יישס חיניש דע ןסינמ ר״שח איצוהל
 חובירכ ׳זס ;יידע ךרב אלש י״פעא םאיציהלמ ששוח סיכ אל ריסאו
 חיניש םדוק ולאה תורירב 'זה ךורכל ךירצש יאדו לבא ועורז ביבס
 ח״מו היצמו דיגנב איה ןכו .דיכע ושארב שאר לש ןיליפח
 םש תרעו םש חיעפר ג״עאו •ב״א תוא ןיליפח החנהמ גיס
 לע תוכירכ ׳ג ןורכיש דע רישת איצוהל ןיאד ובחר שיצמו
 רשקש ןויכמ ריאו ןכ תושעל ןיאד הלטמל ונבתכ רבכ חרובקה
 ךכב ןיאו שאר לש ןיליפתה איצוהל ליכי חרובקכ למ דבל

 :תונוירה רעשב שימנ םילכ
 סא ׳ישאו .׳ורו קיתהמ רישמ איצוהל רוסאש םש (בע
 יישח רושקיש םדוק רישחה ול איציס רמא םדא
 ןכו ׳א חוא גיס חדנב םטטה ןיימ .רוסא חרובקה לס
 רימאמה ש״מכ עישו י״בב ל״ז ןרמ ירבד חוטמשמ אוה
 ׳וא חיטש .ט״י ׳וא איא גימרס .׳א ־וא שיהנ רירו .גיי ׳וא
 םדאבד ייבנהג גיהננ שימכ אלדו .ג״כ חוא בלל הפי .ג״י
 ס־י חוא אריו ׳ס יח שיא ןב בחר ןכו .אדיסק אריל רחא
 נ״נכיבב םמוקמב םהל !יכמ שמשהש םידבכנה םדא ינגד
 חוחמל ךירצ ואוביש םדוק סיכהמ םאיצויש ןיליפתהו חיציצה
 סיכה ;מ שאר לש ןיליפתה ול איצומ שמשה סא קר םדיב

 ׳זה ךורכיש םדוק הרובקה לע די לש ןיליפת רשקש רחא
 :סב ;ל חיל עורזה לע תוכירכ

 אל קיתל ץוח וינפל םהינש סא ףאו .ההגה םש (גע
 דבלמ .ייש תחנה רחא רע רישה חותפל ןקתי
 שי תיצמה לע ןיריבעמ ןיאד םינורחאהו י״ב בתכש םעשה
 ןיליפתה ןיאיצוס ןיאש ומכד דיסה יס לע ןכ סנ רמא ספט
 תרוגקס לע די לש ןיליפת תחנה םדוק סיכה ןמ שאר לש

 רישה חיחפלו ןקתל ןיא קיחל ץוח וינפל םהינש ויה סא ךכ
 ןייע .חרוגקס לע די לש ןיליפת תרישקו תחנה דמא דע

 ןקתי אל רחא שיא וליסאד מ*נו .ש־בלה כיכו .םש ח״מנ
 :הרובקה לע רושקיש םדיק ול

 די לש ןיליפת חינהל בתכש ימ שי .ההגהב םש (יע
 :נ״ל חוא ל״שמ ןייע ׳וכו בשוימ

 לכ לדו ־א תוא םיקסופה יללכב ג״הנכה בתכ (ייע
 ׳סנב אלו ילבב ארמגב אל רכזוה אלש רבד
 םייח ונחנא םהיפמ רשא םיקסופה םהב ירבד אלו ימלשורי
 ורבד הלבקה ינטבש י״פעא רבד לכב םיכמיס ונא םהילעו
 ירבדכ םיגהונ םניאש ימל וב חירכהל םיליכי ונא ;יא וב

 ׳יס איח הבושחב ל״ז זיבדרהו ,איח לד סיארה ,הלבקה
 תקלומ הלבקה אצמתש םיקמ לכ בתכ ׳סו ט״מי וילו ־ח
 רכזנ ןיא םאו סיקסיססו ארמגה רחא ךלה ארמגה םע
 ןכו .ןיסחוי ׳סנ כיכו .הלבקה רחא ךלה םיקסיפבו ׳רמגב
 ליז יילס שירה םשב אימ ׳יס הבושחב לד יולס יירה בתכ
 אלו .היתווכ ןניטקנ ארמגה שע קלוח וניא רהוזהש לכד
 גהניש הגהנהב םירבדמ אתוובר ךנהד לד סיארה לע יגילס
 גוהנל הצור וניאש יסב רבדמ לד סיארהו ומצעב םדאה
 לד אדנ ריבסו .ליכע וחוא ןימירכס ןיאש הלבקה ירבדכ
 לד קמ והימ .םינורחאה ןמ דועו ג״ט ׳ז ףד ץישו ךיקס
 בתכ תורקל ךירצ שא חיסל הליעה ןירב אימק ׳יס ייב
 ירבד ןניקבש אל אידהב דומלתב הי רכזנ אלש רחאמ ליזו
 א־ל ׳יס ףיס ייבב כ״כו ,שיועי םיקסופה ירבד ינפס רהוזה
 א״ע ןד ףד ביס ׳יס ל״ז ןמינב תאשמ ברס כ״כו .ש׳ ועי
 ׳ס ךינפל ירה ןינמו ןיכב בור רחא ךליל ינשה ךרדה ל״זו
 תמיתח דחאש םירבחמה לכס רתוי ליקש אוהש רהוזה

 ׳סי דמא םיינזאמ ףכב םירבחמה לכ ויהי םאו דומלתה
 ירהו םליכ תא אוה עירכמ הינש ףכב הלטי ידבל רהוזה
 ראש רגנ רהוזה רתב ןנ־לזאד ייב שימכו ןינב בורמ ףידע
 ׳סב לד יקיר ע״רסומ דיסחה ברס רינהו .ליכע םירבחמה
 ןכו ,ביט ויטד אמלע יראמד ןיליפת סרטנוקב והילא תרדא
 הז ללכב דמע ב״י ׳יס ח״אב לד המלש לש וניד תיב ברה
 ןימינב תאשמ ברס ירבד םגו דנה י״ב ל״ז ן״רמ ירבד איבהו
 ;רמ ירבד ריכזה אלש ויללכב לד ביבחה ןרמ לט סמחו ׳זנה
 לד זיבדרהו סיארה ירבדל ןידגנתמ ןיארנש וללס י״ב ליז
 ל״ס יכהד עמשמ ןיסחוי ־סו יולה ש״להמ ירבדמ םגד בתכו
 ברה םנמא ,ש״ועי ינילפ אלד בתכ ךיאו לד ייב ברה ירבדכ
 בתכו לד ןרס לע קלמ ׳ב חוא אימק ׳יסב םש השמ יכרדב
 רהוזה ירבד ויה םא ףאו םיקסופה ירבדמ חזל ןיאו ליח
 עמשמו] השירדה ריבסו ,ליכע ׳וכו י״בכ אלד ססילע םיקלימ
 ירבד לכ איבהש 'ה חוא דיסתפ ןייעו ,ש״ועי ליס יכהד
 י״בנהב ׳ט חוא םחנמ ירבד ןיימו ,ש״וטי לינה םיקסופה
 הלבק ירבד ייפכ ןיב אתגולפ שיש םוקמבר ץיח םשב בתכש
 ליה ל ׳ז םירומו ס״אוהו ז־׳נדר־ד זיפל אצמנ .ש״ט עירכי

 <דכ> ןנ־טקנד



 חרוא םייח הכ ןיליפת תובלה
 הלוגה ראב

 ׳רגו ו־מ הכוס ה
 רשנ ש״ארה ר
 היב ש .דיגהו י״ר
 הלאש ת .ףסוי
 .ג״ל;י ק״ילהמג
 ח״א ב .י״ב א
 .ד״בארה סש3

 ךרבל ךירצ םויב םימעפ המכ ןיליפת חינמ םא ק בי :(דמועמ ןהיתש אלא ןכ וגהנ אל ולא תונידמבו)
 ריזחמ סאו הגה :ךרבל ךירצ ןמוקמל םריזחהל םהב שמשממו םמוקממ וטמשג י םעפ לכב םהילע
 אתעדא םמוקממ םזיזה *׳ :(ומצע ירבד) ז״כ ׳יס ןמקלדכ תחא הלפת חינמש ומכ ךרבי סהמ ׳א
 ליעל ראבתנ רבכו גוהנ יכהו ׳ח ׳יס רוט) ךרבל אלש םירמוא שיו הגה : ךרבל ךירצ דימ םרזיחהל
 ךרצוהו די לש רשקה קספנ קודהה תלחתבו ךריבו די לש ןיליפת חינמש ימ ת :(ד״י ךיעס ׳ח ׳יס
 תחנה םדוק די לש רתוה םא ב ךרבלו רוזחל ךירצ וניא א ותעד חיסה אל םנמא רחא רשק תושעל
 ךרבמו קדהמ די לש רתוה ךכ רחאו שאר לש חינה םא לבא ךרבלו רוזחל צ״או ןקדהמ שאר לש

 רתומ

 םייחה ףכ

 ׳שו יולר ש״רהמו !רס לבא ■רהוזה דגנ סיקסוסהכ ןנימקנד
 רה׳זכ ירבדכ ןניעקנד ל״ס לד ןימינב תאשמ ברהו ןיסחוי
 אידכב ראבתנ אלש רבד לכב סיקשיפס דננ םילבוקמהו
 אלש לכ תוכרב קפס וב שיש רבדב יליפאד עמשמו ,דומלתב
 ירבו דגנ םילביקמה ירבדכ. ןניטקנ דימלסב אירהב רנמ
 א״י סוא ו״מ ׳יס י״כרבכ כ־׳כו .ל״בס ןנידמא אלו םיקסופה
 ראובמכ דומלתב הרכזנ אלש חכ {ןעיל ;חונה הכרב ןרעב

 גהנמה טשפתנ הסע ליזו לד י״כרבכ בתכו .יינב םש
 {ןא יכ לד ייראה יבתכ ייסמ הכרבה תאז ךרבל וניהולילגנ

 האר אוה {ןא ןרמ אלמלאד ןל םיק ל״ז ןרמ תוארוה ונלבקד
 ךל אה .ליכע הכרבל הווי אוה סג לד י״ראה שודק תעד
 תערלד בתכ י״בבד ג״עאד ליז ןרס תעדל י״כרבכ ירבד אידסב
 ירבד האור היה וליא הכרבל ןיא חקורהו ג״מססי ם״במרה

 כ״כו .ל״ז י״ראה ד?נ לייסל שייח אלו הכרבמ היה ל״ז '•ראה
 ׳ה תוא בשיו יפו ד״וי תוא תישארב ׳פ יח שיא ןב ברה
 .לקהל חיכ% קפס רמול ןיא ל״ז י״ראה וניבר תרבס דננכד
 י״ראה ירבד דנ: תוכרב קפסל שומל אלש םלועה וגהנ ןכו
 אחגולפ שי םהב בייחתנ אל םא תירחש לש תוכרב ןינעיר ליז
 ךרבל םלועכ ונהנו ׳ח ׳יעס וימ יישב ראובמכ ךרבי םא הזב
 םלוכש בתכש נ״ע ׳א {ןד רוכה רעשנ ליז י״ראה ירבדכ
 םהב בייחתנ אלש יפ לע ךא םוי לכב םכרבל םדא בייח

 : דיסב וימ ׳יס ןמקל דיע ראבתיו ,שייעי
 ךירצ םויב םימעפ המכ !יליפת חינמ סא .ב״י ׳י^0 (וע
 רוזמל ותעד היה םתוא ץלחשכ םאו .רכו ךרבל
 :חיט תוא ןמקל ראבתיש ימכ ךרבלו רדחל ךירצ ןיא ןשבוללו
 אנדיאה יגיהנ אלדאה הילש בתכ .רכו ןמיקמ ס וטמשנ (זע
 הלפת תעשבד סושמ ןמיקסמ יטמשנשכ ךרבל
 א״מ .ןריזחהל חנמ לע ןצלוחכ יוהי םכס ותעד חיסמ טיא אמתסמ
 יח שיא ןב .ביל תוא זיר .יז תוא הלולב תלוס ׳א״כ קיש
 נ״י ללכ אי׳מו ט״י היא ריא ש״מכ אלדו .:יי תוא אריו 'פ
 םעט ל־נ דועו .זיחאש תואנ ראובי רשאכ ל״בסד ד תוא
 דבלב הלפח תעשב םא יכ ןישביל ןיא וישכעש ןי־כ יכ רחא
 ןמזכ ךשמ לכ לט והכרב איוה הלפתה ןמז לכ ושנילל ותעדו
 הז םעטו ,םמוקממ יטמשנ שא ךרבל ול ןיא :יאו אוהכ
 ןיוכתמב אלש ושאר לעמ תילט ול לפנש ימ לט סג רמאי
 ותנווכ התיכ ותכרב תעשבש ןויכ ךרבל צ״אש הלפתה חטשנ
 בתכו ,ץח חוא ׳ח ׳יס ל״שמ ןייעו .הלפתכ ןמז לכ ישבולל
 היצח דע םימעפל םיכלוהש םתוא ה-כ תוא א״אב ג״מרפה
 ךרבל יואר וטמשנ םא בורה י״פע םהמ ןיחיסמו ןינ־סתב
 ריעו א*כ קיס ש״החמ ;ייעו ,גיכע {ןידע היכרבב שעמלד אלא

 :׳ו חוא ח״כ ׳יס ןמקל ןייע
 ךי־צ סמיקמל םריזחהל אתטדא םמוקממ סזיזה סש (חע

 לעב כ*כו .ךרבל אלש םירמוא שיו ■הסגה ,ךרבל
 ןכ קדקדו ■ךרבל צ־אד ך״ק 'יס םיבתכו םיקספב ו״הת
 ׳יסה ־זבו ׳ח ׳יס ייבנהב ג״הנכ ואיבהו ל״ז ש״ארה ירבדמ
 ׳יסה הזבו ׳ח ׳יסב ח״בה כ״כו <ד״נ ־וא ׳מ ׳יס נ־הנכשבו
 ׳יסכ הזבו ו״ט ׳וא ׳מ ׳יסב רימאמ כ־כו ■א*י ק״ס זדפה כ־כו
 אישכ כ־כו ,שיוטי לד ןרמ תייאר וחד םונורחאכד ו״ט ׳וא
 ,ניע ׳מ ךד ץ״ש ■א״ל תואו ט״כ חוא ז״ר .ד חוא ימ ׳יסי
 ןניכסס ןרמר אכחא ןנאד גיעאו .םש ח״א ןב ,יט חואל״סח
 סיכבו ד תוא י״ח ׳יס ליעל ונבתכ רבכ ךרבל ל״ז ותעדו
 ליעל כ־כו "ש״יעי בורה דגנכ וליפאו ןרס דגנכ וליפא ל״בסד
 םזיזה ןיב הזב קוליח ןיאד עדו .ש־וטי בינ תוא ׳ח ׳יס
 ויליפח ץלח םא !יב םמוקמל םריזחהל אחעדא םמוקממ
 ראובמכ ךרבמו רזומ וניא הז לכנד דיס ;סבוללו רוזחל ותעדי
 אסכה תיבל סנכיל ידכ םתוא ץלמ םא לבא ,ל״נכ ,ופה ירבדב
 .חיי תוא תיועה כ״כו .ךרבלו רוזחל ךירצד ל״נה ׳ופה ובתכ
 קוחר וניא כ״הבה סאד אצי קלחל ביכ קיש א״סה םנמא
 ג״מרפה בתכו .םיימי ךרבל צ״אהרשב ויהש םהלש כ״הב ומכ
 סא ךרבל אלש םיגהונ ןנד א־י חיא זישמנו ב״כ חוא א״אב
 .ף תוא ג״י ללכ איח ברהד ג״עאו .ם״ועי ז״טהכ אלדו קוחר כ״הב ןיא
 רבכ ךרבל םי גיהכב וליפאד ובתכ ו־ט תוא דרי ׳יש עי׳ש ריציקבו
 ׳יס ןרהא רינ ןייעו .לידו בורה דגנכ וליפא ל״בשד ונרמא
 םש ז״טו .י״שר םשב ילייטמ בירהמ םשמ ש״ס ייבגהב ׳ח
 םישמ ךרבל ןיאד הש יח שיא ןב קספ ןכו .קיודו ב״י קיש
 תוכלמו םש רהרהיו תוכלמו םש אלב ךרבי אלא .ל״בס

 נ הבשחמב

 !יליפת חינמ םאו •ךרבל אלכ אייו .ההגהב □ש (טע
 א״רז .ךרבלו • רוזחל ךירצ אנווג לכב םירחא
 ׳ב תוא ׳יסה ז״ט תיטמשסב הירעה כ״כו .יה ׳יס א״ח
 תיציצה ןינטנ ה״נ תוא ׳ח ־יס ליטל כ*נו ,םש ל־סח •ש׳ייעי

 :־ו ׳יטש ויר ׳יסנו א״פ תוא ןמקל ןייעו .ש״יעי

 קודסה תלמחבו ךריבו די לש ןיליפת חינמש יס □ש <פ
 קספנ היסאו ןחרה םאד טמשמ .יוכו קספנ
 בתכו .י״נ כ״כו .דוצמה הרמגנ רבכד ךרבל ךירצד רשקכ
 ץלומנד י״בכ לש ותטיש יפל והז מ*נ תוא תודומח ירבד
 ןיאד רוטככ קספש א״מרל לבא רכו ךרבל ךירצ ריזחהל מ־׳ע
 צ*א ימנ ג״הכב וליפא ריזחהל ס״ע ץלוחב ךרבמו רזוח
 קדקדש המ לע ע״שנ היגה אלב א״מר לע אישקי ךרבל
 תוא ייבג הב גיהנהש ואיבהו .ריכע קודהה תלחהב בותכל
 יסמשנכ ל״וה הזר לדו בתכ ג״כ ק״ס א־מכ םנמא ,ר״וי
 היגה אלב איסר תעד מ״כו טיהל ךרבל ךירצד םמוקממ
 ליעלד םירמוא שיכלד עמשמ עדו י״נבד ךאו דיגנ לא:

 םג



 ףכ חס םייחה הכ ןיליפת תוכלה
 יתבתכש םעשמ שישב הפ רזמש יל הארנ ךרבל צ״א ןאכ םג
 ןדידל ךרבל ליא וטמשנב ךא ה״לש םשג לישמ יסל והימ
 שישה 'הרבסל ףאד בחכ ג״יו ב״י ק־ס ז״שס לבא .ל״כש
 חינהל הכרב אסד קודהה רחא קססנב יליפא ךרבי אל
 ןיידנן ר־שס חינה אלכ ז׳ר כ״או םאר לש לס סג יאק
 י״שתל רשק השעש סמו הכרב סחואל ךיישה היצמב קוספ
 סאד ט״שב כ״מא ש־מכ יוהו היצמה ןוקיתמ כ־נ איה
 ךרבלו רוזחל צ־או ןקדהמ שאר לש תחנה םדוק די לש רסוה
 קוליח םי סא קפתסמ היה י״בבד אלא אוה אמשש דחו
 בתכ אל ש״שג לבא .ןייעמה לט ךמסו קספנל רסוה ןיב
 ךרבל צ״א קודהה הלחהב קססנב ונייהד רורבה רבד אלא
 לכ םירבדה קיתשה אלא םולכ בהנ אל קודיהה רחא וליאו
 •יפא ךרבל צ״אכ קספנל ס״הד דומלל שי םהמש ד״בארה
 קשפמ אצמנ כ״או .ש״ושי ר״ש חינה אלש זר- קודהה רחא
 צ״א ל״ז ;רס חשדל ייפא זוצה תעדל קודהה רחא רשקה
 העדלו •הימשדו רוטה תעדל אוה תודומח ירבדה חשדלו ךרבל
 ׳זנה סימשטה ןיב מ״נו .ס״לשה חשדל אקוד איה א*מה
 סרוק קספנ ןיב קוליח ןיא א״מו הודומח ירבדלד
 אקוד אוה ז־שה ירבדל לבא כ״חא וא ר״שח המנה
 רישה החנה רסא קשפנ סא לבא ר״שח החנה םדוק
 םושמ ;כ לעי .ךרבל ךירצ סוצמס קשמ הרמגנש ןויכ
 קשפנ םא ןיב אנווג לכב ךרבל ןיא לקהל הוכרב קססד
 אוה סא ןינכ הז לכד עדי .היחא וא ר״שח החנה םדיק
 חישעל שרויש ילצא רחא שיש וא רשקה הושעל שדוי
 ןמיא רחא רוזחל ךליל ךירצו היששל ערוי יניא םא לבא
 הזמ לודג תעדה הסהו קספה ךל ןיא ול השעיש

 :ךרבלו רוזחל ךירצו
 ןיא סאו .יוכו רשקה קספנ קודהה תלמחבו 0ש (אפ

 וניאש ןפואב רשקה תושעל עדייש ימ םש
 שירחא ןיליפת שיש י״סשא ןיליפתה םתוא חינהל לוכי
 ךירצ ה״פא ותעד חישה אלו קיספה אלו וינפל םינכומ
 תוא ר־בחסה כ״כו .ז״ט חוא רדנאמ .םהילע ךרבלו רוזחל
 הזב ודויד ל״י לש ר״מאמה איבהש םינברה םגד בתכו ,יט
 ינידב ע״יב רידיס /ח חוא א״מ ל*כז ואיבהו ,א־רזה כ־כו
 ,ט״ע חוא ליעל !ייעו .ז״י חוא ס״שש .ז״ל תוא ןיליפת תכרב
 די לש ןיליפת חינהש רחא םאר לש העיצר הקספנ סאו
 ןייש ,תוצמ לע ךרבי רחא שאר לש ןיליפת חינהל ךרצוהו

 :מ־׳ק ׳יס ש״הנ
 הקספנ ר״שח חינהל אבשכו יישמ חינה םא1 (בפ
 ךירצ ןיא תרסא העוצר איבהל ךרצוה! העיצרה
 הליפטה הלטבד םישמו רקיעה איה הציצקהש .תינש ךרבל
 :א״לחוא םיתיז יליתש ,ג״ק ׳דכב״ח ט״קלה-רקיעה לסב אל
 וחטד חיסה אל םנמא רחא רשק תושעל ךרצוהו □ש (:פ
 שיש ימב דומלל םי הזמ ,ךרבלו רוזמל צ״א
 ריסשד חינמו רשק השיעו ךרבמו רשק אלב ודיב ןיליפת
 קספה וניא רשקה חיישעד הלחת השעש הכרבה ול הלוע
 איצומה תכרב ןיבש חלמ ואיבהל המודו סיצמה ןיקיח אלא
 דבעידב אקודו ,ב״י ק״ס ז־ט ,ו״ס ז״סק ׳יס ןמקל הליכאל
 הלסחכל לבא הכרבה ול החלטד ןנירמא ןכ השע םא
 תואו ז״מ חוא ל״שסכ סווקד םדיק לרהד ןכ השעי אל

 ו״שק ׳יסמ היאר איבהש ומצש ז״טה ירבדמ מ*כו .׳ז
 י״סרפס כ׳כו .הינכב סכ הירומ כ״מכ דבעידב ידיימ סכו

 :ביי חוא זישמב
 לש רתוה ןכ רמאו שאר לש חינה סא לבא 0ש (דפ
 ל׳והד סיכ ק־ס א״מ בתכ .ךרבמו קדהמ די
 ונאבהש הילשה ירבד יפל כ״או .ליכע םמוקממ ישמשנכ
 ושמשמ ךרבל אנדיאה יניסכ אלד בתכש ז*פ תיא ליעל
 חוא איאב גימרסה ביכו .ךרבי אל ןאכ םג ש׳יעי םמוקממ
 ימחפ .היכ ק״ס א״מ לע םיבל .הר תוא שיהחמו ו״כ

 :ז״ל חוא םלומ
 תעדמ לאושב .ןילואש ןיליפת לע ךרבל רהומ םש <הפ
 וריבח חשדמ אלש לאישג לבא ירייא וריכמ
 טיצק ׳יס באז ןימינב יסב יתיארו .יניד המ ראבתנ אל
 שיניאל סיל אחינד ח״י אציו ימד ריפשד בישהו הז לע לאשנ
 םאצמ םאש אלא סינוממב ןיב היפיגב ןיב סוצמ דבעמל

 אוהו םאצמש וסכ םתוא ךורכיו ריזחי תוכורכו תולפוקמ
 סרע .ירגהב ג״הנכ .רבד אמש ןכו חילשה ;ידס דמלנ
 רודיס .ג״ל חוא םיתיז יליתש .ג*כ חוא ר־א .א״כ חוא
 ליעל ונירבדב ןייעו .ה״ל חוא ןיליפת תכרב ינידב ע״יב

 :זר תוא דיי ׳יס
 אהיש דע יכ ןאנ ךריב שציבד .ןילוינ צט אלו 0ש (יפ

 לעבו ח״א םשב י״ב בר .תושר יונישו שואי םהב
 עמשמ אמתס בתכ אלא שישב הז בתכ אלדמו .ריטיעה
 יונישו שואי רמא ייפא םהילע ךרבל ןיא אנוינ לכבד ל״סד
 ןכו בתכו .םש ע״יב רודיס .ד״י ק*ס ז׳יטכ כ״כו .חישר
 תא ןלזגה רכס סאד בתכ ו״ל חוא ז״רה םנמא .רקיע
 ךרבל רתומ ינמס םילשבה ושאיתנ רבכו רחא םדאל ןיליפתה
 תושר יונישו שואי י״ע חקולה םתוא הנק רבבש ןייכ וילש
 ׳יעס גי׳נ ׳יס מ״חב ש״מכ רבד לכל שממ ולשכ ןה ירהו
 ׳יסו ־.";י ק־ס א״י ־יס א״מס )יחוקל ולא וירבדו לרע ׳נ
 ׳יס שיבלה ירבדמ לבא .םרעי ינו ׳ב ק״ס ש״מרח
 ךרבל ןיא יונשו שואי רחא ׳יפאד עסשמ ׳נ ףיעס ע״מרח
 איהש ׳א סויבד ׳גייאא״אב סשג׳מ־םהכ״כו .שרשי הלחתכל
 םירחאל ׳יפאו השעמ יונישו שואי רמא ־יפא אתיירואדמ
 לודיגו ם־.אי ל״והד ינאש ירכנ יאר אוההו .ש״וטי ךרבל ןיא
 שובלה ש״מכ 'א םויב ׳יפא םהילע םיכרבמ ךכל תושר יינישו
 שיאיד קספ ס״חנר ג׳עאו קפס אוהש ינפס ל״י וא .םש
 ־ישב שרשי רשאכ הנק השעמ יונישו שואי וא תושר יונישו
 תופסותה םש ש־מכ ינאכ הכרב ןינעל ל״י ס״ש ׳יסבו גרש
 ׳יס י״ב דרהו שיאיב היינק אה ס*ד איש ׳צ ךד הכיסב
 ףא ה״ר י״שרבו ארמגב םש !ייע דועו .שרשי ט־סרת
 .שי־-פי הריבעב תאנה היצמ לרהד םושמ ה״ד חיפסיחבו לוזג
 צט ךרבל ;יא !כ לע ,׳א תוא ע״מרח ׳יס יררב !ייעו
 שיאי אכיאד ג״פא לזגה ןס האבה אתיירואד היצמ סוש
 םע קפס שי כ״א אלא תושר יונישו שואי וא השעמ יונשו
 םש ןייעו ,ירכנ אד איההנו הלוזג הניא ילואד יונישו שואיס
 בנגה דימ רבד חינקל ריסאד בתכש ו״נש ׳יס שיר מ״מ3

 :שרעי הריבע ירביע דיג קיזחמ אוה ירהש
 רחא דמ ןיליפת קלחל אלש םלועה וגהנ .ג*י ׳י^0 (זפ
 לט בתכב יס שיו .ההגה .ןויצל סנו תשודק
 ׳ונו תושודק ׳נ םהב רסואש דע קלחל אלכ הלבקה דצ
 י״רסמ סכב רתכ יז ׳יס הדובעה דומע הכמ הטס ־סבו
 השודקה רחא דימ ןיליפתה קלז.ל םיגהונ ויהכ ויסיסרו
 בייחה ןמ רתוי ססוהשהל ןיאו יקנ ףיג ןיכירצד סושמ

 ינידבו



 םייח חרוא הב ןיליפת תוכלה
 חלוגה ראב

 םשג ח״א ג
 .רוטיעה

 חט ה ,י״כ ד
 : ףסוי

 תשודק דע ןיליפת קלחל אלש םלועה וגהנ י גי :ןילוזג נ לע אלו ץלואש ןיליפת לע ךרבל רתומ
 רחאל ונייהד םישירק נ:גראו תושודק שלש סהכ רמאש דע ץולחל אלש הלבקה דל לע בתכש ימ שיו : ןויצל אבו
 הרות רפס וב שיש םויבו ה (ך "פ רסומה רפס םימע תתס) :םיקדקדמה םיגהונ יכהו םותי שידק
 הרותה ןיהיגכמש םוקמב ונייהו הגה :לכיהב והוחיניו הרות רפס וריזחיש דע םצלחל אלש םיגהונ

 רחאל

 םייחה ףכ
 סרישי אלו ןוכנ גהנמ הז ןיאש בתכ ןיליפתו תיציצ ינידבו
 ואיבהו ,ר״כע הפמה ׳סכ אלדו לבקתת שידק רמאיש רע
 לכהו א״מכ םש בתכו .ויכ ק״ס אדנ ,׳ב חוא י״בנהנ ג״הנכש
 ימ ל״רו ,ליכמ ־ב ׳יעס ז־ל יס ןייע סדא אוהש המ יסל
 םתוא ץילחל לי.כי ההב חיפי אמש ארייתמו יקנ ףונ ול ןיאש
 ותלוכי יסל לכהו הבשל ונילע רסא אוהש סוחי שידק םדוק
 אבו תשודק רחא וא הדימעה לש הרזחה חשודה רמא וא
 שדמו .ןויצל אגו רמא אוהש לבקתמ שידק רחא וא ןויצל
 ןיאש ימל אלוק השענ ונחנא םג אלוק ושעש ז״ל ׳יסב
 : חיכ חוא איאב ג־סרס ןייעו ׳וכו ארייתמו יקנ ףונ ול
 ׳ונו הלבקכ דצ לע בתכש ימ שד .הסנכב םש (חפ
 ןיליפתמ ׳ה שורד ףוס תונווכה רעשב בתכ
 יצלומל ןיאו ןיליפת חינהש רמא הליפתה לכ ללפתהל ךירצש
 ׳א 5ןד תונווכה רעשב אוה ןכו .ךל היקנ ןכ לע רמא א*כ
 ד״כ חוא ריא .חיכ ק״ס איס ואיבהו חיציצד ר שורדו גדנ
 .יד תוא שיונ .דרי תוא ריבחס דרי חוא הלולב חלוס
 .יח חוא ליכז 0יע א״מד ץ״ש .ז*ל חוא ז־ר .ויכ ׳יסג
 .גיי חוא ליסח .יו חוא א״סכ .אימ א״מד הילשק
 חוא םיתיז יליתש •גימ חוא ריוי ׳יס פיחרהל םייחה {ןכ

 :דוי חוא הרש יימ ׳ס יח שיא ןב .היל
 ץולחל ןיא .דימ דרי {ןר םיקידצ רוא ־סנ בתכ <טפ
 הברמה דחא הלמה ןהב דומליש דע ןיליפתה
 המשנה יקלח ׳ג תונקל םדאה הכזי אל יכ עיעממה רחאו
 רתויבו השודקה רעש חירב שימכ ןיליפתב רומלי כ״אא ן״רנ
 ורפסבו .ז׳י חוא ריבחמ .ל״כע ח״רו ןיליפתב דמול םא
 .בדנ א״מ {ןד ץ*ש .׳מ חוא ־ב ־יס רימש ןרופצ
 ןמקל ׳עו .איי ־וא םש מ*א ןב .סש םייחה {ןכ .םש ל־םמ

 :ביל חוא ח״ל ׳יס
 ליז ייראה וניבר םשב ז״כק ־יס בקעי תיב בתכ (ץ
 חלפת ייע הלעמלמ תדרויה העפשהה לכר
 םדיק הלפתה רמא סריתב םדא קסיפש המ לכ הנכ רובצ
 ימע הלועו העפשהה התוא ךות תללכנ איה כי׳הבמ אציש

 ;םש םייחה {ןכ ואיבהו .ד״חא
 דוסלישכ .׳ה חוא עבצאב הרומ ־סב אידיחה בתכ (אצ
 דחוימה םשכ דחיל ןיוכי ןיליפתו הילעב
 ׳הל הבהאהו ׳י חואמ ־סמ האריל האריה ררופי .הז ןפואב
 ןיליפת לש הוצמהו ׳ו סואמ הרוחסו הנושאר ׳ה חואמ
 םילש ארומיב דחוימה םשה דחייו הנורחא ׳ה חואמ
 ואיבהש הלילה שורד ףיס תונווכה רעשמ אוהו .ליכע
 .גיי חוא ליסחה ואיבהו .שרפי ק־סור רעשמ ליז וישרהמ

 :םש םייחה {ןכ
 דמ ץילחל ןיא הלימ וב שיש םויב נ־מגהב בתכ <בצ
 םגו חיא איה הלימהד ןויכ .הלימה רמא
 העשב ןיליפת חוא ונילע תויהל יואר חוא םה ןיליפתכ

 .שיחממו חיכ קיס אימ ואיבהו .םיימי הלימה חא ןימייקמש
 לדוג רשק .דרי חוא ב״יס .סיסר ׳יס {ןיס ר״ויב ך״ש
 .יה חוא הלימה רדס ןידב עייב רודיס יב חוא ׳ד ־יס
 .ע׳י חוא דיוי ׳יס ע״ש רוציק .םש לישת .חיל חוא זיר
 תישענש תיבב ללפתמש וא כ־הבב תישענ סא ונייהד עישפו
 גהנמו .׳ח תוא איח ליכז א־י חוא ריבסמ ,םש הלימה
 ׳סכ אלדו ןיליפתב ןבה יבאו להומהו קדנסה תויהל ןיקיתו
 ברה .םולכ ורוערע ןיאש הז גהנמ למ רערעש ןמאנ תיב
 .םש םייב .־ב ־יס ויעיקילב ןיסה תיארמ ׳סב אידיח

 :ויצ חוא ןמקל ןייעו
 דמ ןצלוחל אלש סינהינ חיס וב שיש םויבו □ש (גצ
 אל ןכל םדיק ןצלוחהו ׳וכו ח־־ס וריזחיש
 תוא חיל ׳יס ג״הנכש .ןידדצל קלסי אלא ס״ס ינפב ץילמי
 ןייע אימה בתכו .ל״שרו מ״מ םשנ סיכ קיס א׳מו ביי
 ובר ינפב ןיליפת ץלוחכ יוהד לירו ,איי ׳ימס חיל ׳יס

 לוזלוד י׳שר םשב ׳א סעס ד״קס םש זיעה בתכו .רוסאד
 ןייע .חישב ןכ לייד היה כ׳או .וינפב ושאר הלגמש אוה
 לש זיפלו גימרפכ םש בתכו .שיהממו ׳ל חוא א״אב גימרפ
 היסד לינו ׳ליכמ ירש גילב תחת רישב וא יוליג אכילד די
 הארי אלש ןינפב וחצמ לעו ושאר לס וחילסב ליפאמ םא
 איסס ירבדו .׳ח תוא חיל ־יס ייכרב ןייעו .ירש שארל יוליגב
 :גיי תוא {ןיס ליסח .בימ תוא ז״ר .א״ע גימ {ןד ץישה םאיבה 'זנה
 שימכ ׳ווכה רעשב כ־כו .האירקה רחאל דימ .הגהנ □ש

 :ש׳יעי דיסב םעמ שי־עיי ׳ב ־א הילק ־יס ןז ק צ
 .ףסומ תלפת םדוק םתוא םיצלוח מ ׳ר םויבו םש (יצ
 ריסהל שיד בתכ חיר שורד תונווכה רעשב
 רחא םירמואש שידק רחא ףסומ תלפת םדיק ןיליפתה
 .דוסב סעס שיועי .ןכל םדיק אלו לכיהל ח״ס תרזח

 תוא ג״פ חיר םוררב ח־מ .גיס סרחו מ׳׳ר רעש ח״עפ
 שובלכ אלד בתכו ל״קס אימ .חיר ןינעב הוצמו ריגנ .׳ב
 םנמא) .הרותה תאירק םדוק ץולחל בתכש (שיהחמ ןייע)
 שימ ןכו םצלחל גהנמ אלא וניא חירב םש אימה ם״מ
 תשודק ףסומב םירמואש םיקמנ אקודו ההגהב םירומ
 וליחחהש ןויכמ אלא ןכ וניא ליז ייראכ ירבד יפל רתנ
 אוהה ןמזב ןיליפת ׳ימב דוס שי אל ףסומ תלפת ללפתהל
 חינו ויצ חוא ןמקל דוע ןייעו ליז י׳ראה ירבדב םייסי רשאכ
 םימכ אלדו ונגהנ ךכו בתכו ו־ס חיא ריבסמ (ויכ ־יסס
 חירמש חלפת רחא חירב ןקלסל ךירצד ח־ק ־יס ׳תב ע״מרה
 אוה סג ליצז י־ראה גהנמ רמל היל עימש יא יאדובו ׳וכו
 .׳ל חוא ־ג ־יס לרוג רשק ורפסב כ״כו .ליכע ןכ גהונ היה
 חוא עיינ רודיס .׳ח חוא גימ ליכז .ג״ס ףוס א״מ {ןד ץיש
 ןב •ביכ חוא חיסש גיי חוא ליסח .סיר ־ס רדס רמא ׳א

 :ז״י חיא ארקיו תשרפ יח שיא
 אירהמ דיסחכ ברכ בתכ .ךסימ תלפת םדוק םש (חצ

 יאלוזא



 טמ םייח .רכ ןיליפת תיכלה חרוא
 ןיא האירקה רחאל דימ הרותה םיסינכמש ולא תונידמ גהנמ יפל לבא לאוג ןויצל אבו רחאל
 ףסומ תלפת םדוק םתוא םיצלוח שדוח שאר םויב י :(ומצע ירבד) םימי ראשב ומכ קר םצלחל
 ףסומ םדוק קלסל םיגהונ והימ רתכ תשודק ףסומב םירמואש םוקמב אקודו דעומה לוחב ה״הו הנה

 :(י״ב) םיקמ לכב
 1יי

 םייחה ףכ

 הלוגה ראב
 ג י״בב סמ ו

 חיר רעש חיעסב סיא תוהגהב ש״מכ אלדי דנה :"שיה ירבד היהלז י״ראה ןדד יפכ ייכ ויתוהגהב ליצז יאלוזא
 דע תירד ןיליפת סינהל אלש ליז ודירהומ גהנמד ג*ס ס״וח שידק רחא אלא םתוא קלחי אלש ךירצו הזג בגשנ דיס םי
 ל־ז ו׳שרסמ בתוכ היה כ־אד אדח ש״ימי ינש סיי לש תירחש רחסנ ומעמו חבשל ונילע רחא דע םקלסל ייא לוחבו לבקתת
 יפל אה דועו ׳ונממ רתוי ויבא גהנמ עדוי ימד ויבא גהנמ יכ סממה עדיי וניאש ימ סג גוהנל יואר ןכו וילעבל הלגנו
 ונא החנמ תלפתבו ןויכ קוליח םי אל ל׳ז ש*שרה ירבד ףא -הלעמל םשור תושועו הלוגסב תולעופ חויהלאה חווצמ
 תיב גהנמ קו .ריבחמב סש ןייעו שדעיכ תרחא ׳ימב םינקתמ תיללכה הנווכה ןייכל ךירצש קר הימרפה הנוטה יתלב תושענש
 וכרדכ ןיליפת שבול דמא לכ מ*ר תחנמ חליפחבד קבכי לא םייקל הזה השעמה השועב היצמה השועהו חינמה ןיוכיש
 לוק ק״הסב ןייעו ׳אבר אשומשד םא חדד םא םימיה ראשב תיצמה השעמ לכב קדקדל הרהזא ןאכמו .ליכע ויהלא תיצמ

 :׳ד חוא ד׳ל ׳יס בקעי םהיזמר עדוי .ונתא ןיא יכ ףא !עפשסכו ןרדסכ ויהיש
 סאו "ףסומ חלפת םדוק םתוא םיצלוח מ*ר םויבו םש (חצ סב םייעו .ד חוא דיכ ׳יס שיונ .איי תוא יררב .סהיחידוסו
 ךירצ ןיא ףסומ ללפתהש דע םתוא ץלמ אלו חכש רסא םתוא ץילמל בתכ ןאכבש וניקז רמ לע השקהש ר׳במסב
 קיס זימ ןייע .ןגוהכ אלש השעש קר ףסומ ללפתהלו רוזחל ייראה גכנמד בסכ ול רשא סיננר ףנכ ׳סבו לבקתת שידק
 חיבו .ב״כ תוא ת״עש ואיבהו בייק ׳יס לאומש רבדבו ז״ס ס״ס חרזמ לש שידק רחא דע ןיליפתה ריסמ היה אלש ליז

 :ויצ ׳וא ליעל םירבדבו רהוזה סשב םימ ויכ ׳יסיס רייאק אבוכימל ויחוהגהבש קמחו תונווכה רעשב םימכ לכיהל
 ןיליפתה שבולו חירמש תלפתב ןיידע אוהש ןמדזנ םא <טצ 1מסו ל*לז '"יאה גהנמכ גוהנל גועב יאדו לבא הילב יגס אלד
 ףסומ ןיללפחמש חרמא תכמ רתכ תשודק עמשו גיע אימ ףר קש ואיבהו .ריכמ סיננר ףנכ ׳סב שימ למ
 םחיניו דחכ תשודק םהמע הנעיש דס וילעמ ןיליפתה קלסי לכב קדקדל שיד םיקסופה םשנ םש ליסחה כ״נו .שיופי דדנו
 ןיאו רסכ תשודק רמואש ןזחה ןס עמש םואתפ סאו כ*מא ערוי ונתא ןיא יכ ףא ןפפשמכו ןרדסכ ויהיש תיצמה השעמ
 דצלו םמוקממ םזיזי שאר לשב השעי הככ םצלוחל תוהש ול ונתוא סיהלא עידוהש רחאמו ליזו בתכו .ןהיחודוסו ןהיזסר
 ןיבו הציצקה קנ תנותכה וא תילעה םאר סינכי די לשו רסא םדוס תוצמה יקודקדו אתודיסחד יליס ינהד תאז לכ חא
 ןב ואיבהו .המשל הרוה יסב הלמס ןכ .השודק הנפיו ורשב דובכו הלעמל םשור תושועו המימשה עיגמ םשארו בגשנ

 : זיי חוא ארקיו ׳ס חיא לזלזמו ןמייקל הידיב ימסד ןאמ ןכ יכ הנה ייע הברתמ םימש
 ברע לב החנמב םנד חבשד דיסב יימ ברה בתכ <ק ןידה רקיעמ םיבכעמה םירבדה םייקל ונל יד ורמואב ןהב
 חימ כ*כו .םיועי ןיליפתו תציצל ללפתי תנש תוברהל ודי לאל תויהב ונוק רובכ לע םח אלש אצמנ הז ירה

 יגהנמב היצמו דיגנו .׳א חוא חיפ חבש תפסות תכסמב המ יסל עסשמב סיהלאה איבי לכה לעש יאדובו םימש דובכ
 חלסת ינידב ס״מרהל םיקידצ רוא ׳סב םנמא .שיופי ש״ע ותולעב סרפבו ותגשהו ותעידי יפלו וחוכ יפלו םדא אוהש
 אלש ליז ירוממ יתלבק ליזו בתכ איפ ד״כ ףד החנמה םיקודקד למ שינעמו קדקדמ היבקה וחומ רמא תילעמב
 .ל׳רע חבש תשודק ץצונתנ רבכ יכ שיעב ןיציפח חינהל :׳ב חוא ח׳כ ׳יסל ונירבדב ןמקל ןייעו .ליכע הרעשה סומכ םיקד
 ¬יס ס״ישב םינומא רמוש ׳ס ףוסב זאגרא יירכמ ׳רכ כ׳׳כו םתוא חינהל ןיאו .׳וכו םתוא םיצלוח חיר םויבו □ש (יצ
 ורפסבו .׳א חוא ז״סר ׳יסנו זיס חוא ריבחמ ־גייס ׳ז ףסימד ןימומד ומישרה ינפמ םויה לכ דוע
 תיארמו .׳א ׳יס א״מ לאש םייחו .חיכ חוא ׳נ ׳יס גישק וניבר כ׳כ .םתוא חיני החנמה תליפתב ךא םויה לכ ראשנב
 .איל ■יס ביסב ןרהא די נ*כו .־ב חוא ׳ך ׳יס יוקילב ץעה ורנ ףדו א״ע ףוס דיי ףד סדנה שיהנ ׳סב ל״ז שישרה
 כ׳כו ׳ב יוא א׳י ׳יס סידה ירקיע ׳ה חוא ויכ ׳יס ש־ונ ריבחמב א׳דימ ברהד םגהו .דיסב םעפ שרפי איע שיר
 סיכקד בקעי לוק ותלפת ׳יסב ליז ליסאק יירהימ לבוקמה ברה עבצאב הדימב ביכו םחינהל לוכי ףסומ רמאד בתכ גיי חוא
 ׳נ חוא סיכ •יס דיהחסה דינהו ל*ז קימרסומ סשמ ביע רמא סמגגהל לוכי םהב דומלל הצור סאד איפק תוא ר ׳יס

 שיעד בתכש ׳נ תוא זיל ׳יסב ת״פש ןייעו .רקיע ןכו בתכו אל וללה שישרה ירבד האור היה ולאד ליי ףסוע הלפח
 ן״בכי לא תיב גהנמ ןכו .שיועי ערי ברמ היהד אקיד ואל םויב כ״עו .חיי חוא ארקיו ׳פ ימ שיא !ב כ״כו .ןכ בתוכ

 לש החנמ תלפתב ןיליפת ןישבול ןיאש ייתםורי ונישדק ריעבכ תיציצ להומהו קדנסהו ןבה יבא שובלל םיגהונש הליעה
 .דבל תילע קר ערי ברע לש החנמ תלפת לכב ןכו קיש ברע ורזחי אל חירב עריא םא הלימה תפשב ןיליפתהו

 : ׳3 חוא סיכ ׳יס ןמקל רוע ןייעו ״ודבל תיציצ ושבלי קר ףסומ חלסת רחא ןיליפת חינהל
 םיגהונ םי ליח כימ םשב ׳ס תוא ברסה בתכ <*יק :ביצ חוא לימל !יימו
 רודיסה לע םיחינמ שאר לש ןיליפת ןיצלומשכ ןיא ןיליפתו תיציצב ץללסתסשכ חיר םוי תח31כ3 (י
 וניא איהו רודיסה תשודקמ רומח ןיליפת תשודקש סרגוסב ול שיש וסכ ןיליפת שבול דחא לכ קוליח
 עבשיל ךירצ הלחחכל ןפח תסיקנ תעובש קנפל ירהש ןוכנ יסל עמשמ ןכ אבר אשומשד קליסת סא חירד !יליפת סא

 'יסב (הכ)



 םייח וב ןיליפת תובלה חרוא
 הלועו ראב

 .ח׳ל חוחצמ א

 ארנס ד׳מ פש כ
 אדסחבורד ארתבב

 ,ש״ארה ג

 :םיפיעס ׳ב ובו .תהא הלפת אל*< ול ןיאש ימ ןיד וכ

 המצע ינפב .דוצמ תחא לכש הילע ךרבמו ול שיש התוא חינמ תחא הלפת אלא ול ןיא םא א א
 :לוכיש התוא חינמ תחא אלא חינהל לוכי וניאש סנוא םוש ול שיו ג םהיתש ול שי םא ןידה אוהו נ

 םא

 םייחה ףכ
 .ןיליפתב יגס דבעידבו הומש םהב שיש סירסס ראש וא סיסב
 וב שיש רפש סשורקד סזמ סכומ ןיס ׳יס עימשה בסכו
 ע״מסס ששב שימ הנס .ליכמ ןיליפתמ רומח סישודקס חומש
 ההגהב םידומ ירבד לט ו״ט י יעס ז״ס ׳יס מ״חב אוה
 הז ןישל ברסה ש״מו .שייעי ליש ,ריס סש ט׳האב ואיבהו
 לביקמה ברה ןושל אוהש ב״י תיא ריבסמכ בסכ כ־מ השב

 איבהו ,דימ ריוי ךד םיקידצ רוא ׳סב ליז סריפאס ס״רהמ
 ׳ב ףד האורה סיב ׳סב ןיסנירולפ שדהמ ברה ולא םירבד
 סש ן״שהש האר אל ןיאד ליזו סש ר״נחסה וילע השקהו

 ראשב ןיטיבשמ ןיאד ס״רומו ויירהמ למ קלח זיפ ׳יס מ״חב
 ןיטיבשמ ןיאו םירפס ראשמ הרומח ןיליפח תשודקד םירפס
 לט קלחכ ז״טה םש שימ ינממ םלטנ רועו .הלסחכל םהב
 ׳וכוסהיש תומשה שדקתנש הרומח ןיליסח תשודקד ע״מסה
 ׳יס ׳יסב בזרכש וב רזח ומצע בייסהש ונממ םלענ דועו
 חשודקד ע״מסה סשב ה״כ •יס ש״מ ליזו א״ט איי ךד הימ
 סאז רחא .ןיליפתמ רומח םישודק חומש וב שיש רפס
 ירודיסב שיש הממ ןיליפחב השירק שי יסש לדו ז״עב יתיאר
 ב״אשמ םהבש תומשה ושדקתנ ןיליפתב אהד תוליפתה
 .ןיליפת תשודק ןוימד סהל ןיאד יססדנש ןתואכ שיכ !ישמוחב
 אריכנ אל ןיליפתמ יסידע םירפס ואשד בזכ ע״מסכד ךאו
 סמרגוח ידע לכב גהנמה םש איבה הינמה סג .ל״כע ללכ
 (םירומ לט ל״ר) טישה לע סמח םש ו״שה םגו .ס״יט
 הלולב חליס ברה ליגע רבד אמט יאמ יזמ קיפי שייט הזנ
 מ״חל ויחיהנהבד בתכש ר״בממב דיע ש״יטו .ל׳יכפ ומצע
 .שישי תיעיבשל וישודיחב אינטירס היכו ךישה םע סינסכ
 ׳יס לדיג רשקבו ׳ט תוא ׳ג ׳יס רימש ןרוסצ ורפסנ כ״כו
 ןכו ,סלפה רודיס יבג לע ןיליפת חינהל לוכיד ׳ז חוא ׳ד
 חיכ ׳יסל ונירבדב ןמקל רוט ןייטו .עט עמ ךד ץישה בתנ

 : שיוטי תיציצו ןיליפת תצילמ יניד םולשח ׳ג ׳יעס
 א״ל ׳יס ןמקל ןייע .דעומכ ליחב ה״סו ־הנכנ □ש <בןי

 : ׳ב ׳יעס
 סחיא חינמ תחא הליפת אלא ול ;יא סא .■א ׳י^0 (א
 ם ש ול שיו ןהיתש ול שי םא ה״הו ־יכו ול שיב
 ודיב ןכיתשש ייסיגא ןהמ תחא אלא חינכ אל םא ׳ונו םניא
 לבא םייקש היצמה סחוא ידי אצי סנוא סוש ול היה אלו
 ש״כו די לש םדיק שאר לש הליפת חינסל ריסאש יאדו
 לד !רמ ליכט סנואכ ינפמ אל םא םהמ תחא ס־,ש לטבל

 בקעי רירהמכ דיסחה קהבומה ברה םינוס ןאכמו .יינב
 ינשדק ריעכ רשא ונינפלש תורודב יאשישק ןנברמ ונלומ
 ןיליפת שבלו חכשש ימד סיפ ׳יס י״כ רשתב ו "ח סלשורי
 .החוצמ ירי אציש ןויכ הריסהל צ־א יישח שבליש םדיק שאר לש
 בסנו .יד ק״ס ב״סרס ־יס זיטה כ״נו .׳א תוא ייכרב ואיבהו
 סאש עמשמ חיבכעמ ינתקרמ ל״זי בתכש סהרדונאכ אלר
 המתו ליכע ןסיצמ רדסכ םסינהל ךירצד אצי אל !כ םחינה
 אתנוד םושב אסיל איבמ אוהכ ארמג יאכד בתכו וילע
 םהרדובאנ אבוה םהרדובאס לש הז קשלו שיומי דומלתב

 ןישרג יביבר ;מ א״ט ט״יק ךד ןישארה רעשב תוכרב תיכלס
 ארמגה ל״זי ׳ה הכלה ה״פ ינש רשעמ ימלשורי ארמגמ אוהו
 חיאו תובכעמ הרותבש תיצמה לכ ינח יינח תיא םש
 אחא יבר .תובכעמ השרפבש תיצמה לכ ינח יינח
 ר־ש ןיליפת םידקה וליפא אריז יבר ימוק יעב אספ רב
 ינפ ׳יפו .לדע ןכ רבס אנא ךא היל רמא ׳•"ג ןיליפתל
 יודיוה חא תובכעמ הרותבש תוצמכ לכ ינח יינח סיא השמ
 רמול לוכי וניא הרותבש תוצמ צכס תחא לע רבע םאב
 לכ ינת אנת תיאו ׳ויכו ינסיוצ רשא ךחיצס לככ יתישע
 השרפב תורוסאה תיצמ לכ אקורד םיבכעמ השרפנש הוצמה
 בר ימוק יעב אחא יבר .תוצמה לכ ראש אלו תובכעמ וז
 אמינ יא תובכעמ הרותכש תוצמה לכ ר״מל אריז
 אלד די לש הליפתל שאר לש ןיליפת םירקס ■יסאד
 די לכ הלפתל םידקהל ךירצש סריתב אידסב אביתנ
 ךיניע ןיב תופטוטלו בותככ אייסא ארקד אשרדמ אלא
 ללכב ימנ הז םאו .םיחש ויסי ךיניע !יבש ןמז לכ
 ןכ רבס אנא ךא סיל רמאו .ירקמ הרוחב תורומאה תוצמ
 םז ןישל כ״או .לדע בכעמ ' הז ךא רמאד ןאמ יאסלד
 אלא המצע ארמגכ ןמ וניא סכרדובאכ ןמ ז״טה ואיבהש
 רמול לכונ השמ ינפכ שוריפ יפלו ארמגכ ןמ ןכ קדקדמ אוה
 ךסיהש ןויכ אלא ואל סא ותבוח אצוי סא ןינעב הז עגנ אלד
 ר״בח שגלשנ הליחתב סייק אלו די לש םדוק ריישת שבלו
 יתישע רמול לוכי וניא םיחש ויהי ךיניע ןינש ןמז לכ הלמח
 תחנה תוצמ ח״י אצי םליעלו ׳יכו ינתייצ רשא ךחיצמ לככ
 ויהי ךיניע !יבש ןמז לכ ותשיבל תלמס םייק אלש אלא ןיליפת
 שבליו ר״שח ץולחי ךכ רחא םא וליסאד .יולימ ןיאו םיחש
 לככ יתישע רמול לוכי וניא ק סג רישת שבלי ךכ רחאו י״שח
 תפדיקה היצמה התואב רבכו תרחא הוצמ הזר יוכו ךחוצמ
 יכה סושמו קוספה תשרד םייק אל הלחה רישת שבלש
 ןייעו .םסרויבאה לע המסו דומלתב ןכ אצמנ אלד ז־׳גכה בתכ
 חוא ד״פרח ׳יס ריאה בחה ןכו ׳ג חוא ד*פרח ׳יס םירע
 דימ חינמו םשמ ילעיל ךירצ !יא ות ר-שח חינהש לנ ׳ג
 הלאש בתכ ןכו .ןד חוא ז״שסב סש גימרפ ואיבהו .י״שח
 ואיבהו .ג״נ ׳יס א־ח ט״קלהכ אלדו בזכו ס״כק ׳יס ץבעי
 רשק ורפסב קספ ןכו .׳ג חוא ב״וישב הד ־יס י״כרבה
 ־יס ול ןייעו ׳ו תוא הד ׳יס הדע .יג חוא ׳ג ׳יס לדוג
 רודיס ,יח חוא א״מ לדז .עס זילר ץס ׳נ תיא ריפרח
 חוא כ*כ ׳יס תיטש .ה״נ •חוא ןיליפת תחנה ינידב ע״יב
 די לש ול היכ אלש ינפמ שאר לש שבל םאש בתכו גיי
 ריסהל צ־אד בהכ טיקלכ רג .די לש ול ןמדזנ ךכ רחאו
 ׳נ תוא דיסחפ ;ייעו .שייעי די לש תחנה םדיק שאר לש
 ןיציפסד ׳ה שורד ׳ווכס רעשב ליז ייראכ ברה ש ׳מ יפל םגו
 םדוק אקור ונייכ ליי דיסב סטט ןתנו ד׳שחל תמדיק יישחד
 לגא רישת ךכ רחאו י״שח ררסה לע חינהל ךירצד ןתחנה
 ןיא י׳־שה םרוק ר״שס חינהו רדסה ופיהו העט רבכ סא
 ןויכד רדסה לע םחינהל ידנ רישת ץולחלו רוזמל ןדצ

 רבעו



 נ םייח יב זיליפ" תוכלה חרוא
 הלוגה ראב ןיגהונד ןדידלו בגה 5 דבל ןיליפת תוצמ לע הילע ךיבמ דבל שאר לש אלא חינמ וניא םא י ב

 ד ,ייה י׳מ ד חינהל ךרבמ דבל די לש חינמ האו תוכרב יתש דבל שאר לש לע ךרבמ תוכרב יתש םוי לכב ךרבל
 קיפנ סרמרהו . /רוט) >דכל

 :זי״המ ׳ד
 םוקט

 םייחה ףכ
 רחש סא דדנ ליעומ המו יל ךלהו ךלמ רדשה ךסהו רבמד,
 יכ סש ברס גתכ אה דועו .ךסהש רסא רדסכ ואובי ךכ
 ראבנ זי׳כע קלתסמש יפ לע ךא תוינחורו השודק רבד לכ
 .שיועי סשס קלתסמ וניאו דימת ריעז ומישר ׳יחב סלועל סש
 יחב ראשנ ר״שסה ץליחו רווס סא ולישא ימנ אכה ק םאו

 איהה תעב הוצמה לטבלו ץילמל ול המל ןכ סאו ומישרה
 5*אד ל״ז א״ריחה קספ הז ינפמ הארנו .י״שתה שבליש דע
 ל*ז י״ראה ירבד טסמ שח אלו די לש שבלי אלא שאל לס ץילאל
 אל ןיידע סא וסימ .קירו ש״מכ הזב ןיקיח שי אלכ םישמ
 וריסהל ךירצ רכזנו ול יוארה סיקמב חניה אלו ושארב וקדה
 למנ אל ;יירעש ןויכ .שאר לש ךכ רחאו הלחת די לש חינהלו
 ׳יס ליעל ונירבדב ןייע .רדסה לע החנהה השעיו .סיצמה

 : ך תואו אדנ חוא ס״כ
 ןיא סאו .יוכו הילע ךרבמו ול שיש התוא חינמ □ש <ב
 ת״ר לש תרחאהו י״שר לש תחא הלפס אלא ול
 די לשה סאו .וז חא וז תובכעמ תולפחה ןיאד ןויכ םחיני
 ח״רד די לשה חיני י־שרד איה שאר לשהו חיר לש אוה
 ךרביו •"סרד שאר לשה חיני ךכ רחאו סכרב אלב םדוק
 ןיליפת תחנה ינידב ע־יב רודיס שדמ ןיליפת תוצמ לע וילס
 ד״ל ׳יס בקעי ליק ק״הסב ןיתוינעב ןנא ש״מכו דיל תוא
 י״ובש ש״מכ אלו ל״ז י״ראה ירבד יפל רקיע ןכ יכ גיי חוא

 :ונירבדב ש״יעי ׳ב ׳יס א*ח
 ןנישרדד נ־עאו .המצע ינפב היצמ תחא לכש םש
 ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכש ךיניע ןיב תופסוטלס
 הפי ׳ב חוא סיתיז יליתש ,שיבל ,סהיתש ול שישכ ונייה םיחש

 :יא תוא ה־מ בלל
 סיטה !יב ךלוהכ ימ .יוכו סנוא םיש ול שיו □ש (ד
 חינהל לוכי שאר לש !יליפת חיני סא סיגיעלמו
 הארנ ילו ,א״פ ׳יס י״כ יחב ונלימ יחהמ ברה ,ודבל די לש
 לדתשי והימו .םיננאשה געל ינפס ותיצמ לטבל ול ןיאד
 רשק ורפסבו ׳ב חוא י*כרב .סוארי אלש תילטב םתוסכל
 ל״כז .ב״ע ז־לד ץש .יב חוא ש״ינ .יב חוא ׳ג ׳יס לדוג
 ׳ב חוא ןיליפת תיצמ בויח ינידב ע־יב רודיס .,ת חוא א״מ
 תיצמ לטבל אלש הזב דאמ. ריממהד רהוזה םשב ש״מ ש״יטו
 לארשיב תאזכ אהת אל ׳ב תוא ל״סחה ל־זו .ש־־עי ןיליפת
 םייגה געל ששח ינפמ ויח אריסיא דבעמל וא היצמ למנל
 ׳וכו ודבאי המה ס״ונעכ ונילס וקחצי סא ןל תפכיא יאמ יכ
 הוצמ םייקנ אל סא ךאו הנטק תמא היצמ םדא דבאי לאו

 .יניסיביגסל סלקו געל ונינכשל הפרח ונייה ןיעב ןה םהינפב
 תיצמ םייקמש ימל םיבישחמש ע״האמ הברה שיו שי אברדאו
 םיללהתמהו ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ ותרות רמושו

 יה םשב ונחנא םג ןכל לכ ינפב םתולפת םישוט םילילאב
 םיכלמ דגנ תושעל המ תדכ ויחוצמ םייקנו ריכזנ וניהלא
 אבכ םלוטל םלכנ אלו ז״היעב שובנ אל ןטמל שובנ אלו
 תיישעב רהזיל ךירצ המכש חקל ךסויו םכח עמשיו .ל״כס

 :ינכזי ׳ה םהיטרפ יטרפבו תיצמה

 דיב הכס אל שי םאו .׳וכו סנוא םוש ול שיו םש (ה
 םיתיז יליתש .א״קס א־מ .רומג סנוא הז ירה
 :ב״ל תוא זר ׳יס ןמקל !ייעו .׳א תוא םלוע יחספ .יד תוא
 תאצל םיכשמה .׳וכו תחא אלא חינהל לוכי וניאש םש (י
 וניאו וילס תנתממ אריישה ןיאו .ארייש םע ךרדב
 ותחנהב ןיאש דנל רישת חינמ י״שת חינהל ידכ בכעתהל לוכי
 די לשה סג ךכ רחא חינהל לוכי היהישכ א״דב .כ״כ תוהש
 חינהל ךירצ י־שח חינהל ךכ רחא ליכי היהי אל סא לבא
 וכרד רוחיא סושמד ר״שחו י*שח ותיבמ ותכילה םדיק וישכע
 יחתפ ואיבהו .׳ג חוא ז״ר .ןיליפת תיצמ לטבל ול וריתה אל
 ל״שמ יפלו .םרעי א״קס א״מה ירבדמ אוהו .יא חוא שלוע
 תיציצ שובלל הליחתב רדסה תויהל ךירצש ל״ז ־"ראה םשב
 סנ כ׳א ססב ללפתהל ךירצו רישת ךכ רחאו י״שת ךכ רחאו
 לכב דאמ לדתשהל ךירצ ךרדל אצוי אוהש וליפא אכה
 רדסה לע םתוא שובללו ןיליפתו תיציצב ללפתהל יחכ יצמאמ
 רסחי אלשו תולמה שוריפ ןיבהל הנווכב ללפתהל ותעד בכילו
 וילע ;ינח היצמכ הז יכ הלפתה ןמו הכרבה ןמ חוא םיש
 יתאצ סדיק הז תושעל ול רשפא יא םאו .םיכרדה תוריקממ
 ךכ רמא השטי ןיליפתו תיציצ ןמז ןיידע עיגה אל יכ ךרדל
 םאו .הניפסב וא הלגעב בשיי אוה סא וא יאנס ול היהישכ
 הלפתה ןמז רובעי אמש ששימוי הניפסב וא הלגעב בשוי וניא
 ןמז עיגה םא זא ןיליפתו תיציצב ללפתהל ידנ ןיתמי סא
 דע ול ןיניחממ ןיאש אלא ךרדל יתאצ םדיק ןיליפתו תיציצ
 תיציצ שבלי תוחפל •תרבוע אריישהש ןיליפתו תיציצב ללפתיש
 ססישסיו ךרדל ותכילה םדיק עמש תאירק םהב ארקיו ןיליפתו
 סליק ןיליפתו תיציצ תשיבל אהיש ידנ ךרדב ללפתי ךכ רחאו
 ןיידעש וא תושעל לוכי וניא תאז םנ םאו .רדסה לע הלפח
 תיציצ שובלל ליכי וניאו עיגה ךכ רמאו ותאצב ןמזה עיגה אל
 ךכ רחאו ללפתי זא הליפתה ןמז רובעי אמש ששוחו ןיליפת,ו

 :ןיליפתו תיציצ שבלי
 שאר לש לע ךרבי ־וכו ;יגהינד ןדידלו ההגה .־ב ׳י^ם (ז
 חיר ׳יפל ךאד םירמיא שיו .תוכרב יתש דבל
 חוא ז*י .ח*נ .תחא אלא ךרבמ וניא םיזנכשאה גהנמ אוהב

 :׳ב חוא םליע יחתפ .*ה
 םאו .לאמש עורזב די לכ ןחחנה םיקמ .׳א ׳יעס (א
 ינשה םיח .אצי חל דבעידב וליפא ונימיב וחינה
 ןיליפת תחנה ינידב ע־יב רודיס .ט״הנהנ ןרהא די ,ח־כ ׳יס
 ׳ה שורד .'ומה רעשב ל״ז י״ראה ירבד יפל איה ןכו .׳ה חוא
 .ש״וטי דיסב םעט ןתונש לאמש עורזב אקוד ל״צש !יליפתד
 ׳ח תוא א־ח ל״כזה ואיבהו א״ע ב״ד האורה תיב ש״מכ אלו

 ךריבו ונימינ חינהש הזי .אצי דבעידב ןימיב י״שח חינה םאד
 .םש ע״יב .ךרבלו רוזחנ ךירצ ונידכ לאמשב חינהל רזוחשכ
 חינה אל ןיידע םא לבא ר׳שח םג חינה םא ונייהד הארנו
 ךרבלו רוזמל ךירצ ןיא םירחא והוריכזהש וא רכזנו ר־שתה
 םהינש לע וחנוכ החיהו החנהה תיצמ רמג אל ןיידעש ;ויכ
 סנ שבלש החנהה רמג סא לגא .׳ס תוא ס־נ ׳יס ליעל ;ייע

 ר־שחה



 םייח זכ ןיליפת תובלה חרוא
 הלוגה ראב

 ז״ל י־צ חוורגמ א
 תוחנמ ג ,ק״תפ נ

 .ויצ

 :םיפיעס א״י ובו .ןתחנה ןפואו ןתחנה םוקמ זב

 הטיו נ יחשה תיבו ו״דבוקה ןימש ב םצעבש חפותה רשבב לאמש עורזב די לש ןתחנה םוקמ א א
 םירבדה ורדו םייקמ אצמנו ובל דגנכ ויהי הטמל ועורז ףוכישכש ןינעב ףוגה דצל טעמ הלפתה

 יתשל ךומסש סצפה יצחב אל לבא ו״דבוקל ךומסה םצפה שארב סינהל ךירצו הגה :ךבבללע הלאה
 בסכ ז״אבו בייח סדיגד ובהנ ןמוקה ׳פ ׳סוס)(הכרב אלב חיני עורז קר די ול ןיאש םדיג) (ק״מס)

 רוטפד

 סייחה ףכ
 ךרבלו רוזמל ךירצ הדבל י־שס א״כ ול היכ אלש וא רישחה ח״בהו .שרפי ט׳הגהב ג״כנכ ש״פכו רטפו גילפ ק״סד ל־סו

 הבישח אל ל״ז ייראה ירבד יפלד ןויכ ליבס הזב קירמא אלו
 הסיה המינהו הדבל י*שס ול היה סא ןכ םאו .החנה הז
 סלמ אל ירה סמינהו סהיסש ול סיס םאו הלטבל וחכרב
 היצמ םייקל אבישכ !נ םאו דנל שאר לש לט סא יכ הכרבה
 ןנירסא אל ל־ז י״ראה ירבד דגנכו הילט ךרבל ךירצ י״שה הסגה

 :־ז סוא ןמקל ןייפו .ס״ט סוא ס״כ ׳יס ל״שסכ ל״בס
 ביסכדט סל ןניפליו .ימשה סיגו וד ׳בוקה ןיבש םש (ב
 הצוחה וארי אלש .םירחאל אלו סואל ךל היהו
 אלו ךל ירקימ ךליאו םשמו וד ׳בוקה דמ הולגל םלאה ךרדו
 ןייטו ׳ג חוא סיסיז יליתש •עקס חט .םובל .םירחאל
 .שיוטי ןיליסס תשבלהל ׳נ שורד םייס יקמ ק־הסב הזב שימ
 וד׳בוקל ךומסה סצטה שארב חינהל ךירצו .ההגה םש (ג
 ךומסס עורז ארקנה םצטס יצח לכ ׳יס ׳וכו
 תהגה םשב ףסוי סיב בסכ ןכ ׳ןיליפת ססנהל רשכ וד׳בוקל

 בסכ ןכו ,׳ז ׳יטס ןמקל מ״שב כ״כו .אבר אשומשו ק־׳סס
 ה״דנב בסכ ל״ז ןרמד עטאו ,סינורמאה ובסנ ןכו ,שובלה
 טורזה יצח לכב ןיליסה סינהל רישכהלו הז לט ךומסל ןיאד
 ט״שס רבחשכ נימאד ל״י ליכע ׳וכו חפוהס סוקמב םא ינ
 קשל םג יכ ,אבר אשומשו קימס סהנהנ קספו וב רזמ
 ש״מכ הדב ׳ם רמא ורבח ע־שהד ךכ שרפתי רוטהו םינסרה
 רימאמ בסכ ןכו ,בינ תוא םיקסופה יללכב וסוסב גיסמש
 דט אקוד יאל וד׳בוקס דט ויצחמ ׳ז ׳ימסב ש־מו ,׳א סוא
 ךומסה םצטה יצח טטמל א״כ חפות ןיא םשד וד׳ביקל שממ
 ללכ איח .׳ב חוא ז״ר בסכ ןכו ,׳ב תוא איא גימרס .ימשל
 סטד םנמא • ,יו חוא הרש יימ ׳ס ימ שיא ןב ׳דרי חוא ריי
 לטש חופתה רשבה לכ היקסב ל״ז אנליוומ והילא יבר ןואגה
 אוהו ןיליפתל רשכ יחשה תיב ןיבו וד׳בוקה ןיב קרפה לכ
 ,יא חוא א׳־רגה יקספב ואיבהו ,םרעי ארמגה ןושלב וד׳בוק ארקנה
 סלחחכלד ליזו .סש ח״א ןב גיהרס בסכו .םש חיא ןב ,םש אימ
 חיגי אל ינשה יצחב והל ארינסד םיקסופכ סרבסל שיסל ךירצ
 ייסר םבולכ ןכלו םש עיגמה הובגה רשב לט וליפא ןיליסס
 לע םסינהל לכויש ידנ םינטק םסושטל רהזי דמיב ס״רו
 רשפא אלר אכיהו קרפה לש ןושארה יצמנש חופס רשב
 רשב לכ ל״סד ליגה ליז אירגה סרבס לט ךומסל שי ינהב
 בתכ םש אימסד ג״עאו .ל׳כע ןיליסס יב הינכל יואר הרטקה
 הזב סחימל אניל ךרבי אל ןוילעכ סצטה יצחב חינמ םאד
 ןהיסשל סמא סכרב !יכרבמ ןדידלד ןויכ לקהל תוכרב קפסל
 סג ךרבל לכוי ןכל חירו יישח שבול םגו .שאר לשו די לשל

 :דרי תוא דיל ׳יס בקעי לוק קיהסנ ׳עו אששס הילו ;כ
 אלב חיגי עורז קר די ול ןיאש םדינ .הכמב םש (י
 עורז רואהד .סוטדה יבר הז ןידב הנס .סכרב
 !יא הד אימ ז״ל ףד ץמוקה קרס סופסוסהו .רוטסד ליס
 ג־קס א״מה זראה רמפד םעטו .ביימד ליס ׳וכו טירז ול
 םושמ גתכ ה״רכבו .שיועי ול החיה תרסא אסריגד בסכ

 ךירצ ןיאו רוטפ תרטקה ןמ הלעמל הכתחנבד אצי קלסל
 ךרבלו חינהל ב״מ סרוביקה ןס הטמל סכסחנבו ללכ חינהל
 םשב םדוקה תואב ש״מ יפלו .ם״ועי ההגה ברהכ אלדו
 יואר יחשה ןיבו וד ׳בוקה ןטש הצפה לכד ל־סד א״רגה
 ססמקנ םא וליפא ל״י ימכ אכה ןכ סא ןיליפת וב חינהל
 ראשנש םיקמנ ןיליפת םש חינהל שי תרטקה ןס הלעמל
 סדינד בתכ ׳ג ׳יס א״ח ׳ושחב בקעי תובשהו .םצעה ותואב
 כ״או ,ם*יעי תינמיה ודיב ןיליפת חיני עורז קר די ול ןיאש
 ךסחנ סא ןיב עורז די ול ןיאש סדיג תוקיפסה ןמ לצנסל ידכ
 סיני תרטקה ןמ הלעמל ךתחנ סא ןיב תרובקה ןמ הטמל
 ב״סאו הילט ךרבי אלו ראשנה ילאמשה וטורזב יישתה סלחתב
 סא תוכרב ׳ב םיזנכשאה ׳סל סא הילע ךרבי רישת חינישכ
 ןיוכיו (־ב תוא רדנאמ ןייע) תמא הכרב םידרפסה ׳סל
 הלפתה רסא ךכ רמאו ססב ללפתיו י*שסה הכרבה הזב רוטסל
 יישהה...שבולו רזומ' דיס !ימו שארה ןמ ןיליסחס ץלוחש רחא
 ותעד היהד ןויכ סהילט ךרבי אלו ר־׳שחה סגו תינמיס ועורזב
 סמסמ תילאמשה ודי השביש ימ השעי ןכו .םתוא שובללו רוזמל
 תחנה ינידב טייב !ייעו .היתושגרה לכ ולטבתנו מ״ב ילומ
 ןימיב הלמחב חיניש רמול ןיאו .הזב קפתסנש ׳מ תוא ןיליפת
 סעט ןתנ ל״ז ידאהד ןוינד לאמשב חיני ךכ רמאו יב ללפתיו
 םיש רבד לכ ןכ םא לאמשב אקוד ןיליפתה תויהל ךירצש דוסב
 תכרבב וילמ ןימיו הלחמ לאמשב חיניש רמאנ ונ קפתסהל

 :ןימיב חיני ךכ רמאו וב ללפתיו רישת

 םנ סא לגא .׳וכו עורז קר די ול ןיאש םדיג .ססגהב םש <ה
 .ןימיב חינהל ךירצ ןיאו ירמגל רוטפ ול שי אל עורז
 נ־ס תוריאמ םינפ ת״וש .׳ו תוא אירצה ירואיב .םש א׳מ
 חינהל ךירצש םירמוא שיו .׳ו תוא םש מ־יב רודיס .א"׳ ׳יס
 חוא חיי ׳יס !יליפת תוכלה שיארה לט לאומש תראפת .ןימיב
 ןימיב חיני ןכ לט .׳ד חוא םלוע ימחפ ואיבהו .ל״שר םשב יב
 רוטפל !ימי וילע ךרביו ר׳שח חינישכ ךכ רמאו סכרב אלב

 :די לש ןיליפת

 חנאש .ר״שח חינהל בייח י׳שחמ רוטפד טתז ול ןיאש ימ (י
 איבהש ז׳איר ירבדמ חכומ קש במכו ז״ל ׳יס סירא
 תוא סש ע־ט רודיס .יא חוא ריבסמ ואינהו .ג״שוטי עסשה

 דננ אוסד ׳ס ׳יס צ״צ ׳ושחנ אלדו .ד חוא ח״עש •׳ז
 :דפה ירבד לכ תועמשמ

 ודימ טיכר רמול רשפא לאמש עו־ז אלב ארבנש ימ 6
 .דלונש רחא ודי סעטקנב וקלחנש י־סמא י״שתב ביימד
 שאר לש למ ךרביו די לש סנ חיני תוכרב קפס ידי תאצלו

 ¬נ ייס איח בקעי תובש .ןהיתש איצוהל ןיוניו תוכרב יחש
 אלא ןמרבמ ןיאד ןדידלו .׳א תוא ט־הגהב ביסב ןרהא די
 תיצפ לע אלא ךרבי אל עסכבד הארנ ןהיתש לע ׳א סכרב
 .די לשה סנ וז הכרבנ איצוהל ןיוכיו שאר לש לע ןיליפת

 ע״יג



 אנ םייח זכ ןיליפת תוכלח חרוא
 :ץוח דצל וילע הלפתהו בלה דצל די לש הלפת רשק לש דדיה אהיש ןוכנה גהנמה ב :(רוטפד

 שי
 םייחה ףכ

 הלוגה ראב
 לסל .ה״ל סש ד
 המכסהו י״נה
 .ביבח ן" רהמ

 :׳מ חוא םש ע״יב
 בגנב ול ןיאו תינמיה ודי הפטקנש וא הכביש ימ (ח
 סינהל בייח תילאמשה וטורז לפש ןיליפתה רושקל
 לוכי ןטק סגו .ןיליפתה ול ורשקיש םירחא תפויס ירי לט
 יבה וליפאו ןיליפתמ הרוטפד השאמ טרנ אלד ול רושקל
 רוציק לט בהז תרגסמ .שיאל ןיליפת חינהלו רושקל הלוכי

 :ב״ר םשב ׳ה תוא ׳ט ׳יס ט״שה
 תסיפ אלא טטקנ אלו הפוטק ןימי דיב דלונש ימ <ט
 וניא םוקמ לכמו תינמי הנקו טורז ול שיו ודי
 תינמי דיש רמואש קר ולאמשב אלא וישטמ לכ תושטל לוכי
 םירבדה לכו ולאמשמ רתוי ולצא התרובגבו החכב איה ולש

 תינמיה וידי יליצא ןיב קיזחמ דיה תהיפל םיכרצנ םניאש
 ליבשב לאמש השטנ אל ןימיהד .לאמש דיב ןיליפת חינמ
 ול שיש יפל ולאמשל ונימי ףלחנש רטיאל ימד אלו ךתחנש

 .םדא ינב יפגמ וילמ ונתשנש תוחיכומה םהו םידי יסש
 ןיאש ףא החכוה ןאכ ןיא תחא די אלא ול ןיא סא לבא
 לאמש לש הפלחוהד סיפמ ןאמ םוקמ לכמ תרמי די ול

 דיד ןויכ ותו אמייק אמייקד לאמשד ןנירמאו תינמי תישפנו
 התואירב רתב ןנילזא ח״בה תטד יסל די ירקימ תינמי
 תיראש ׳ושת .ןימיב רתוי חכ ול שי ד״נב ירהו התושיחכו
 ףוס ל״שס ןייעו ׳ד תוא םלוט יחתפ .׳ב ׳יס ח״ואח הדוהי

 :א״ל תוא ןמקלו .׳ד תוא
 לאמשב ויכרצ לכ השומו תינמיה די תסיפ אלב דלונש יט (י
 ירבד תבושח .םדא לככ לאמשכ לט חיגהל ךירצ
 חייניד בתכ ׳ה ׳יס צ״צ ׳ושתבו .א״י ׳יס חדאח הימחנ
 ה״דל ךרבל לכויו המילשה ולאמשב הלפת תעשב ןיליפת
 כ״חאו ר״שתו י״שתל תחא הכרב קר ןיכרבמ ןיאש וניגהנמל
 .ל״כע ש״ק ארקיו ךרבל כ״ג לוכיו תינמיה לט סג חיני
 ח״ע תוא ה״כ ׳יסנ ל״שמ יפלו .םש םלוע יחתפ ואיבהו
 אל כ׳׳ג ךרבמ וניא ושבוללו רוזמל מ״ט ןיליפת ץלוחהד
 ינפמ ךרבי אל ר״שת ליבשבד ןימיב ושבולו רזוחשכ ךרבי
 ךרבי אל י״שת ליבשבו ושבוללו רוזחל ותעד היה וצלחשכ

 :קפסה ליבשב ושבול אוהש ינפמ
 הלפת רשק לש דויה אהיש ןוכנה גהנמה .׳ב ׳י^ט (אי
 ל״ז ןרמ בתכש הז ׳וכו בלה דצל די לש
 קרפ ארמגבד הזב אתגולס שיש יפל דכו ןוכנה גהנמה

 היהיש ךירצ ןיליפת לש רשקש ורמא ב״ע ה״ל ףד ץמוקה
 רשקה אהי אלש יריימ די לשבד י״נב ׳יפו .םינפ יפלכ
 ראשו .בלה דגנכ אוהש םינפבמ אלא עורזה ףוסל ץוחבמ
 בתכ רוטיעה לעבו .יריימ שאר לשבד ושריפ םישרפמ
 דצל טעמ' הטונ רשקה אהיש וגהנו אתלימ אילת אגהנמבד
 ינש ויניעב הארש בתכ ל״ז ביבח ןב י׳רכמ ברהו ,ןימי
 אוהו ןוכנה אוה ינשה גהנמד בתכ וירבד ףוסבו םיגהנמה
 העוצרה לסכ ןיסינכמו העוצרה שארב דויה רשק ]ישועש
 הטמל וב רשא רויהו רשקה ראשנו אתרבעמה ןימי דצב
 ןכ לעו י״בב הז לכ ראובמכ בלה לא בורק הלפתהמ
 שוריפל ששוחש ־סל ׳וכו ןוכנה גהנמה ע״שב ל״ז ןרמ בתכ
 ש״מ ןכו ,ג״האג ש״מכו ביבה ק י״רהס תמכסהו י״נה

 הבש אתרבעמש ןקתל ןוכנה גהנמה ז״חאש ׳ימסב ל״ז ןרמ
 איבה י״נבש יסל ׳וכו ףסכה דצל אהת תרבוע העוצרה
 י״שת לש רשק ןקתל םיגהונ תומוקמ תצקבד ד״התמ
 :עוצרה הבש אתרבפמה אהת עורזב ותוא ץהינמשכ ןינעב
 תומוקמ תצקבו ,דיה דצל הציצקהו ףתכה דצל תחנומ תדבוע
 וישכעו י״בב ל״ז ןרמ בתכו ׳וכו אכפיא ןקתל סיגהינ
 ףתכה דצל זתרבעמהש ןושארה גדגמכ םלועה לכ וגהנ
 ןוכנה גהנמה ע״שג ל״ז ןרמ בתכ ןכלו ,דיה דצל הציצקהו
 ל״ז קמש ןויכש הזב הנימ אקפנו ׳וכו אתריעמה ןקתל
 ריתהל שיד ןוכנה ג:גמה בסכ אלא ריסאל ןינעה טילחה אל
 דצל דויה יושעש י״שס ול ןיאו רטיא ןוגכ קחדה תעשב
 ףתכה דצל אתרבעמהו .ןימי דיב ותוא שובלי םא םינפ
 דצב ותוא חינהלו רטיא וניאש יממ ןיליפת חקיל רתומד
 רשקו ףתכה דצל הציצקהו דיה דצל ז תרבע-ה היהתו ןימי
 ול שיש ימ ןכו ,בלה דגנ היהיש ידכ םינפ דצל היהי דויה
 תגשמ ודי ןיאו ל״שמכ םידיה ינשב חינהל ךירצש קפס
 חינהל לכוי לאמש דיל דחאו ןימי דיל דחא י״שת ׳ב תושעל
 ךלוהו רטיא וניאש ימ ןכו .ז״דע ןימי דיב לאמש י״שת
 אוהש הזמ םא יכ לאשל יממ ול ןיאו ןיליפת ול ןיאו ךרדב
 קפס ששח הזב ןיאו חינהלו ךרבלו ונממ הקיל ליכי רטיא
 ר״שתו י״שת םהינש רוטסל הכרבב ןיוכמ אוהש ןויכ תוכרב
 העבש תצחנ ברה לע קלמו ׳ג ׳יס א״ח בקעי תובש כ״כו
 .׳א תוא י״בגהב ב״מב ןרהא די ואיבהו ,ש״ועי א״מ ׳יס
 תוא ;יליפת תחנה ינידב ע״יב רודיס .ב״ע ח״ל ףד ץ״ש
 /ג תוא ב,רעי תועושי םיכסה ןכו ,רקיע ןכו בתכו ב״י
 תוא ד״י ללכ א״ח ןייעו ׳ז תוא ד״וי ׳יס ע״ש רוציק כ״כו
 ׳ג תוא ר״אה ירבד החדש ׳ב חוא סדא תמשנב ש״מו ג״י
 ;יאו ׳ה תומ ׳ט ׳יס ע״שה רוציק לע בהז תרגסמו ש״ועי
 וושכעו ארוקה ןימי דצב היה השרפה שארש המב שומל
 ב״ל-׳יס בקעי לוק ק״הסב ןייע ארוקה לאמש דצב היהי

 :א״ל תוא ןמקצ דוע ןייעו .ק״ודו ,ד״יר תוא
 .הלפתהמ ר:קה לש דוי זוזת אלש רהזיל שי □ש (בי
 דאמ רימחה ב״ע ו״לר ף7 סחנפ ׳פ רה זב
 הלפת יגמ ללכ ידעי אלד ךירטצא אד דוי ל״ח בתכש הזב
 אד רחאמ הל קיחרד ןאמו ׳וכו אדוריפ דיבעי אנד דיד
 ב״וס ,י״ב ואיבהו ,ל״כע ׳וכו יתאד אמנעד אנודיעמ קיחר
 ללכ ידעי אלד בתכש רהוזה לש הז ןושלמ עמשמו ׳א תוא
 רשקה דוי זוזת אל סיכב תחנומ הלפתה סא ׳יפאד ׳וכו
 ףד ת״ועבו בהז רז רפסב ל״ז חמצ י״רהמ כ״כו ,הלפתהמ
 תוא ׳ג ׳יס לדוג רשק ׳סב א״דימה ואיבהו מ״דנה א״ע ז״נ
 ת״עש ,וכ״כ תוא םש ע״יב רודיס ,א״ע ׳מ ףד ץ״ש ,ג״י
 תוא אריו ׳ס ח״א ןב ,ד״וי תוא ה״כ ׳יס ל״סח ,׳ה תוא
 רמא ןיליפתכ תיישע תעשמד וישכע םלועה וגהנ ןכ לע .ו״ט
 הלפתה םע דויה ;ירשוק אתרבעמהב העוצרכ ןיסינכמש
 תחנומ איהשכ ׳יפאו םלועל זוזת אלש ידכ דיג לש טוחב
 תיבה וב רופתש דיגה םע היהת הרישקהו .סיכה ךותב
 םיש היהי אלש ידכ הלעמלב רפתה דצמ היהתו ארותיתה
 ת״עש לש ע״צה קלתסנ הזבו ורשבל ןיליפת ;יב הציצח
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 חרוא םייח זב ןיליפת תוכלה
 הגש איתרבעמהש ןקתל קכגה גהנמה " ג :הלפתהמ רשקה לש ד״וי זוזת אלש רהזיל שי הלוגה ואב
 ןיליפת ןיב ץצוח רבד אהי אל י ד :דיה דצל הציצקהו ףתכה דצל תחנומ אהת תרבוע העוצרה •׳י"' "י ה
 א״בשר) דיפקהל ןיא תועוצרב לבא ןיליפתב ז קודו הגה :שאר לש אנש אל די לש אנש אל ורשבל סיחכח ׳נ ץמטו

 הבושתב .0י.

 םייחה ףכ
 :׳זנה תואב

 תיישע תעשמ הלפתה םע הרושק.דויהש י״פטאו (גי
 תעשמ ה״פא השמ הזז ןיאו ןיליפתה
 רושקל ףירצ תרובקה למ י״שת רשקש רחא ןיליפתה תחנה
 ןירוה> ע״ש הל ךישמהל ידכ הלפתה םע העוצרב דויה
 "דש ח״א ןב ג״הרה כ״כ "ללוכה םע העוצר ןינמכ םהש
 הז שרופמ ,יא ל״ז י״ראה ירבדב םנמא "םש ל״סמה כ״כו
 ד שורד ףוס תונווכה רעשב ןייעמה הארי רשאכ אידהב
 ףד ז״דא תמדקהב י״בשר ירמאמ רעשבו ׳ז שורדו ןיליפתד
 תדעבו "הז ןיגעב ביחרה ךיראה םשש מ״דנהב ג״עו ג״ע ז״נ
 .א״יפו ח״פ ןיליפתכ רעש ח״עפבו מ״דנה ב״מ ה״ל ףד
 ונאבהש בהז רז ׳סב ל״ז חמצ י״רהמ ירבדמ היאר םי לבא
 זוזת אלש ךירצש בתכש םדוקה תואג וירבד
 םתויהב וליפא הליפתהמ רשקה לש דויה
 יתללפתה א״פ ל״זו בתכ רמא םוקמבו "סיכה ךותב םיחנומ
 יתוא הארהו ׳וכו לאטיו לאומש ר״רהומ םלשה םכחה תיבב

 רבוע היהשכ יכ הז ןפואב היכו ךרוכ היה אוהש רדסה
 הליפתה םע דויה רשוקו בטיה קדהמ היה ועורזב העוצרה
 םש לבא תוכירכה ראש תושעל עורזה לא העוצרה ךישממו
 רמאו רומאכ א״כ רקיעו ללכ הכירכ סוש השע אל תרוביקב
 ומצע אוהו ותא דמל ו״חרהמ ויבא ברה ןכש ׳זנה סכמה
 ןיליפת שבלש הנושאר םעפב הז רדסב ןיליפת ול חינה
 י״ראה ןכש ויבא ברה ל״או ול םשבל ה״הלז ברה ויבאש
 ׳וכו ה״הלז ברה דמל ונממו תושעל גהונ היה ה״הלז
 יתיאר ׳ונו חמצ ר״המכ הלענכ םכחכ תינב וניתויהבו

 הנכ יל רמאו וילע ןוכנ תמאה רשא ה״כלז ברכל ימולחב
 "העוצרכ ךרוא בותכ תאצמנש המצע ףדב תונווכה ׳םב
 אוהו הקזחו הנוכנ הרורב רתוי היאר אצמת םש הנכ
 ׳ז ףיקיו י״שת הלחת רושקי י״שת תרישק ןינע אצמתש
 הלחת רושקיש ל״ר תורענ ׳ז דגנכ עורזה ביבס תוכירכ
 ףכיתו דבלב דויה תרישק והזו די לש הלפתה םע דויה
 יתרמא אלו תוכירכ ׳ז תושעל עורזכ ביבס העוצרה ךישמי

 אלו ׳וכו םולחכ כ״ע דכו י״נשרכ ירבדכ דויה תרישק א״כ
 דבלב ׳א הרישק רשוק אלא תוכירכ ןושל םוקמ םישב רכזנ
 ש״ועי ד״עו ב״ע ח״ל ףד ץ״ש ד״בכו "ל״כע דויה ךרוצכ
 יכ תעדל התארה התא "ז״ס תוא ה״כ ׳יס לימל ונירבדבו
 דויה לש רשקה זוזי אלש ל״ז חמצ י״רהמ בתכש י״פעא
 רוזחל ךירצ ה״פא סיכב םיהנומ םהשכ ׳יפאו הלפתהמ

 ן״שה לפ המיתו "החנה תנשב הלפתכ סט העוצרב ורשוקלו
 תעשב העוצרה םע התוא ןירשוק ןיאד ב״ע ׳מ ףדב בתכש
 ירבדמ מ״כו ׳זנכ חמצה ירבד איבה אוה אלהו החנה
 ש״יעי ג״י תואו ׳ז תוא ׳ג ׳יס לדוג רשק ׳םב ל״ז א״דיחה
 מ״דנהנ א״ע ג״י ףד ש״הנ ׳םב ל״ז ש״שרה ירבדמ מ״כו
 ןיוכי תיבה םע ןיליפתה לש דויה ורשוקבו י ל״ח בתכש
 א״זד דוסיד שובלה םע ׳קונד ׳זנה ל״ק תעדה תולעהל

 דמועה י״שת לש תיבכ םכש ב״וחד ץחומה םע ורבחלו

 םהש הלעב םע אתניכש ארשקל ןיוכי םגו ׳קונד אשירב
 םהש ןירוהנ ע״ש םהל ךישמהלו תימאו ה״יוה בוליש דוס
 עמשמ כ״א "ל״כע העוצר רפסמכ םיאלמ לא ינש רפסמ
 המנה תעשב הלפתה םע העיצרב דויה רושקל ךירצש
 תוא ןיליפת ןוקיתמ ד״יפ ח״מ ירבדמ אידהב מ״כו ";יונלו
 ןואגה רודיסב כ״כו "ש״ועי ׳ד תוא ןיליפת תמנכמ ב״פו ׳ז
 ל״ח א״ע ד״כ ףד ןיליפת תונווכב אנליוומ והילא וניבר
 רבק אוהש דוי תוא י״ע ׳קונה שבוכ "א״ז ׳ו העוצרהו
 סע ׳ו יכ דויה י״ע סמע רושקו שובכ כ״ג אוה זאו י״ש

 כ״ג אוה דחיתמ תירבהשכו תירבו ףוג דימת רושק דוי
 לע ורואיבב כ״כו "ל״כע היב היתודומח לכר המע רושק
 שבוכ והיא ת״תו תובית למ ב״ע דוי ףד םינוקיתה ׳קכ
 אידהב חכומ ירה "ש״ועי ׳וכו האתת ׳ה םע דוי תואב
 י״שת רשק איהש דויה םע ׳ו איהש העוצרה רושקל ךירצש
 דוע ןייעו "ץ״שה ש״מכ אלדו ח״א ןבו ל״סחה ש״מכ

 :ו״ל תוא ןמקל
 ןייע ׳וכו אתרבעמהש ןקתל ןוכנכ גהנמה ׳ג ׳י^0 (יי

 :א״י תוא ל״שמ
 ׳וכו ורשבל ;יליפת ןיב ןצוח רבד אהי אל "׳ד ׳י^ס (יט
 ורעשו היח הנכ םא איעבמ א״ע ט״י ףד םיחבזב
 ׳יפו "אטישפיא אלו אל וא הנוהכ ידגב ןינעל הציצמ יוכ
 ותנותכ ןיב םנכנש דע הטמל ושארמ ורעש אצי ל״ז י״שר
 תוכלהמ ד״וי קרפ ס״במרה קספו "ל״כע ׳וכו והמ ורשגל
 ל״זו בתכו ד״קס ש״החמ ואיבהו "יצייח הלחתכלד שדקמ ילכ
 ןנירמא תורצק תורעב ןהש םינפה יפלכש רעשב רשפא
 ם״שה קפתכנ אלד חיכוי יחשה תיב רעשו ,היתובר ונייכ
 רפתסמ היהש חינוי לודג ןהכ ןכו ,הנוהכ ידגבב ילייח יא
 אלו "םיירפסמב אלא רעתב חלגמ היה אלו תבש ברע לכ
 תורעשה ןמ טעמ חינמ היה אלא רעת ןיעכ ןמלגמ היה
 ןירדהנסב ראובמכו ,םכישאר תא ומסכי םוסכ לקזסיבש״מכ

 .ד״בארה תוגשהבו מ״כ ׳המ ח״פ ס״במרהב ׳עו .ב״כ ףד
 היה ורעשש .שאר לש ןיליפח חינמ היה כ״פעאו ,סש
 כ״עא ,ןיליפת חינמ היה םשש תפנצמל ץיצ ןיב הלוגמ
 ףרועכ דצל לבא "היתובר ונייהד ןצוח וניא טעומ רעשש
 איעביאב י״שר ש״מכו םמוקממ ץוח םיאצויו םילודג םהש
 השעמה ילע ער ט״כמו ׳וכו הציצח יוכ הש ליעלד ם״שכל
 הואגו ץחב ךרד אוה יכ דבלמ סהיתירולב םילידגמה םתוא
 רוסיא וב שי ח״עק ׳יס ד״וינ ש״ממ רוסיא תניק שיו
 ונייכ רמימל אכיל הברכ םילודגש ןויכ ןיליפת תחנהב
 רמימל אכיל וללה םישנא השעמ םושמו "סיצציחו והייתובר
 אלו הכלהל רמאש א״בשרה תעדל ׳יפאו ,והייתמר ונייה
 הדומ ג״הכ רשפא מ״מ״הציצחא ןנידפק אל שארבד השעמל
 א״מ ש״מכו "הבע עבוכ לע הידידל רוסאש ומכו א״בשרה
 לב וחומש םוקמ ג״ע המנה ירקימ אלד םושמ ז״קס
 הבע עבוככ ה״כ םיבורמ תורעש ינכ ה״כו "ספור קונית
 כ״כו /ו תוא םלוע יחתפ /ג תוא ד״התפ ד״בהו ,ל״כע

 רוציק



 םייח חרוא בנ *כ ןיליפת תובלה
 ורשב לע שאר לש הלפת הינחל ךרטצי םאו תוליזנל לולע אוהש םדא י ה :(ז״כה ׳יס הנובתב
 ינפמ " םסכמ שארל ךומסה קד עבוכה לע שאר לש חלפת חינהל ול ריתהל שי ללכ םחיני אל
 :(א״בשר תעדל) חיגהל די לש לע ךרני קר שאר לש לע ךרבי אל הז ךרדב סיחינמהו הנה :םיאורה

 דטאו

 הלוגה ראב
 ש״גירה הנושת ז
 א״גשרה תעדל

 ףסוי תינ ח

 םייחה ףכ
 תוא הרש ייח ׳פ יח שיא ןב "ף תוא דוי ׳יס ע״שה רוציק
 ךורא רעש אקודד בסכ ׳ד תוא א*אב ג״מרפה והימ .׳ה
 ראוצו ךיניע ןיב ומוקמב לבא ןצוח אוה ומוקמב אלש אצויה
 ק״ימ ברה בתנ הזב אצויכו .:"ועי ץצוח וניאו איה תחא
 ץצוח אוה היתיבר סוקמ ואלד הטמל דרויה שארה רעשד
 .׳ח ׳ו ׳יס הירא ינפ כ״כו .ש״ועי קפסה ןמ קלתסהל שיו
 ןילדגמה ספוא לבא <ג״פ תוא ׳ב ׳יס ט׳דה ירקימ ד״בהו
 תורעשה תא םינתונ ןיליפת תחנה תעשבו םהינפל תוירולב
 תורעשה ויהי אלש הציצקה םהילעו שארה לע הלטמל
 ואלד הציצח ;ייוה ע״כלר הארנ םהיניע ןיב הטמל תויולת

 :םש ע״שה רוציק לע ןמלשה תאפ *והייחיבר ונייה
 הנכ ׳וכו ורשבל ןיליפת ןיב ץצומ רבד אהי אל □ש (זט
 א״מ ,םש םיחבז "ץצוחד איעבמ אל רפעו התמ

 ה״לשבו "'־"ט ח״ל ףד ץ״ש /ז תוא ז״ר ׳ד תוא ר״א "ד״קס
 ץ״ש <0ש ז״ר "םש א״מ "ןיליפת תחנה םוקמ ץיארל בתכ
 םוקמה בננל ןיכירצ ןכ םיגהונהש טושפו ׳ג תוא ל״סח "םש
 רשפא סימהש ם־שמ יאו ןיליפת דובכ םושמ יא בטיה
 אמגוד שממ ורשב לע ויהי ןיליפתהש ןניעבו ןיקיספמ םהש
 ץ״ש .ש״יעו ׳א תוא י״כרב "ש״ארה ש״מכ הנוהכ ידגנד

 כ״כ ה״לשהד הארמ בתכש ש״יעו ׳ו תוא ת״עש "םש
 חינהל הצורשכו ראפ תחת רפא ןתונ תוצמל םיכשמהש יפל 1

 אוה ןכו ןיליפת דובכ סושמ םוקמה ץוחרל ךירצ ןיליפת
 דובכ סושמ רמאד אהו "ל״כע ש״יע ל״ז י״ראה יבתכב
 הציצח סושמ יאד ד״עלנ הציצח םושמ רמא אלו ןיליפת
 דובכ םושמ לבא קרסמב וא הפמב התוא ריסהל יד היה
 הזבו "הפי יקנ אהיש ידכ םימב ותוא ץימרל ךירצ ןיליפת

 :ת״עבה לע ׳ב ׳ואב בלל הפי תישוק הקלתסנ
 קד י״שר ׳יפו .אטישפא אלו םש איעביא רפע קבא (יי
 הלחתכל הזב רהזיל שיו "ל״כע וג שיגרמ וניאו י
 םימעפל ןכ לע ,שדקמ ילכ ׳המ דוי קרפ ס״במרה שדמו !
 םוקמ םדאה שאר רעב לע קבא הלעמו קזח חור בשנמשכ

 :וצחורל ךירצ ןיליפת תחנה
 ןירזפמש ןבל קבאד בתכ ר ׳יס הירא ינפ תחשב <יח
 יתרמא ינאו .ץצוח וניא יונל אוהש ןויכ
 תוא ליעל ד״בה] ז״כ יס י״כרבב ש״ממ בישהל שיד יזפחב
 לע ןניעבד דיפקהל שי ץצוח וניאש רבד וליפאד [ז״ט
 לדוג רשק "רבדב ןוימ ך רצו "ש״יע היוהכ ידגבכ שממ ורשב

 :א״ל תוא ׳ג ׳יס
 דיב העוצרה ךורכל םיגהונה תצק םישוע הפי אל (טי
 ה״קס א״מ לע ש״בל "הציצח יוהד ןיליפתה תחת
 ׳יחב וז יכ ןכ תושעל ;וכנ ןיא ל״ז י׳ראה ירבד יפל ןכו
 ,ורשבל ןיליפת ןיב הב קישפי ךיאו ע״פב ׳יחב וזו ע״פב

 :ז״ס תוא ה״כ ׳יסבו ג״י תוא ליעל ןיימו ;
 ןיא תועוצרב לבא ןיליפתב אקודו .הגהב םש <1
 לע והמת ה״קס א״מהו ד״קס ז״טה .דיפקהל 1
 בתכ ז״כתת ׳יס ימצעב ל״ז א״בשרה ירהש הזב ל״ז ס׳דומ !

 ש״מכ אגהנמ רתב ליז רמאו השעמל אלו הכלהל הז
 המ עדוי ךניאו ךדיב תפפור איהש הכלה לכ ימלשוריב
 לכ ראובמכ ןכ גוהנו ןיגהונ רוביצ המ הארו אצ הביט
 המב דיפקהל םיגהונ בתכ שובלה גרהו ש״והי י״בב הז

 ןכו אוה ןוכנו םשז״טה בתכו .דיב ץב שארב ןיב הרישקל ךיישש
 תוא ז׳ד .ט״הגהב ןרהא די ׳ד ׳וא ר״א .׳ו תוא ת״וע גתכ

 ׳וא ןיליפת תחנה ינידב ע״יג רודיס .א״ע ח״ל ףד ץ״ש .׳ז
 ימנ תוכירכב ףא הלחתכלו .א״י חוא םיתיז יליתש .ז״י
 וידגב לע יולתש המ שאר לשבו ורשג לע םחינהל יואר
 יליתש בתכ ןכו .׳ד תוא ז״שמב ג״מרפ .ללכ רימחהל ןיא
 ךייש ןיאש המב ףא דיפקהל םינהמ ומיקמבד םש םיתיז
 ילב םנחב הציצחד הלעה ׳ג ׳יס והילא די ת״ושגו הרישקל
 רעצ הזיא ול שיב לבא תועוצרב ףא ןוכנ וניאד הטינ פ ךרוצ
 תועוצרב ללכ דיפקהל ןיא ןכ תושעל הצורש רבדב אדיפק וא
 :םש א״מב ןייעו .רקימ ןכו בתכו םש ע״יב ואיבהו .ש״ועי

 ןיב התוא בוחתי אלש רהזי סיניע יתב שבולה (אב
 העוצרה ןיב סבמתי אלא ורשב ןיבו העוצרה
 תוחפל הזב רהזיש ךירצ ה״לב ול רשפא יא סאו עבוכה ןיבו

 ח״א ןב ריסחה ג״הרה .הדימעה תליפתבו היתוכרבו ש״קב
 ונבתכ רבכ הזב םג ול א״א סאו .׳ה תוא הרש ייח ׳פ
 :ט״כ תוא ףוס ןמקנ דוע ןייעו ,רשומד והילא די םשג ליעל
 ירכנ רעשה לע שאר לש ןיליפת חינהל רוסא <=ב
 "ז״עלב א״קוריפ ארקנה םשאר לע םישבולש

 .ט״הגדנ ןרהא די ואיבהי "ג״צר ׳יס לאומב רבד ׳ושת
 :׳ג תוא ל״סחה בתכ ןכו "ך תוא םש ע״יב רודיס

 שיש ׳יפ .׳וכו תוליזנל לולע אוהש םדמ .׳ה 'י^ס (גכ
 ול קיח ישאר הלגי סאו ושארב בואכמ ול
 הציצחב ששח ןיא ר״שתב ל״סד תועד שיש ןויכו "תורירקה
 ךילע ארקנ ׳ה םש ינ ץראה ימע לכ וארו ביתכ אהד

 סונא אוהש הז .םוקמ םויסל אלא ךיניע ןיב רמאנ אלו
 לכוי זאש קד עבוכ לע םחיני םוקמ לכמו .הז לע ךומסי
 עבוכב כ״אשמ .ספור קונית לש וחומש םוקמ דגנכ חינהל
 די .׳ז ׳יס ח״אח א״ח מ״ד .ז״קס א״מ .ה״קס ז״ט .לודג

 ןיאד בתכו רימחה ח״בה והימ •׳ג תוא י״בגהב ב״מ ןרהא
 שאר לש ןיליפת חינהל תוליזנל לולעש ימל ףא ללכ לקהל
 תאצל ידכ אלא .הליפנו עמש תאירק תעשב קד עגמ לע
 הכרבה תעשבש ךירצ רוטהו ש״ארה תעדל םג ותבוח ידי
 ללכ הציצח ילב ורשב לע ויהי הלפתו עמש תאירק תעשבו
 בתכו ׳ב תוא י״בגהב ג״הנכש .׳ה תוא ת״וע ואיבהו ,ש״ועי
 םא םנמא .׳ז תוא א״אב ג״מרפה כ״כו .רבד אמע ןכו
 ךרדב אל סא םחינהל לכוי אלו דאמ באפה וילע לדג
 ׳יפאו םינורחאהו ל״ז ןרמ ירבד לע ךומסל שיש יאדו הז
 ןויכ הלפתו עמש תאירק תעשב קדה עבוכ לע וראשי סא
 ר״שת חיני אלשמ בוט רתוי הזו רחא ןינעב רשפא אלד
 לע ןיליפת חינהל ןיאד בתכ ׳ל ׳יס ץ״בשתבו ,ללכ
 אהו .ורדוסב סתוא תוסכל רתומו ושאר לע קד עבוכה

 ןנירמאד



 םייח זכ ן'ליפ1ו תוכלה חרוא
 טלוש םאו םדא לכ לש ןימי אוהש ולאמשב חינמ ולאמשב ותכאלמ לכ השוע םא ונימי די דטאו ט ן הליג,-, ראב
 בתוכ וא ולאמשב השוע וישעמ לכ ראשו ונימיב בתוכ םאו םדא לכ לאמשב חינמ וידי יתשב י'י*מף
 א־יו נ ההכ די ןניעבד הכ שתש דיב ןיליפת חיניש א״י י .ןימיב השוע וישעמ לכ ראשו לאמשב ־המורהה למ
 :(גוהנ יכהו הגה) :חדגנכש דיב ןיליפת חינמו הז ןינעד ןימי הבושח איה הב בתוכש דיהש =

 לאיחי יבר םשב

 ףכ
 שארב ויהיש ונייה ׳וכו ןדאה ימע לכ וארו ןנירמאד
 המה לכו ועמשו ומכ וארו .רתוי םיארנ םהש םוקמב
 יפל לכהו ׳ח חוא ס״עש ואיגהו ש״ועי תולוקה תא םיאור

 רתוי ׳ה תוצמב רהזלו תושעל לוכיש המ םדא אוהש המ
 :ב״עתו השעי

 קד עבוכה לע ר״שח סינהל ול ריתהל םי □ש (דכ
 קוזינד ןינמיזו ושארב קתנ ול םיש ימ ׳וכו
 תוא י״-רב .קדה עבוכ לע םחיניש בוט ןיכלכלתמ סגו
 .א״ע ס״ל ףד ן״ש .׳ז •יס ס״אח השמ רבד םשב ׳ג
 תוא ןיליפת תסנה ינידב ע״יב רודיס .׳ת תוא א״ס ל״כז
 ירטו ליקשד ׳3 ׳יס א״ס ריבשמ שאר ׳םב ןייעו א״כ
 ואיבהו .ש״ועי עבוכה לע חינהל ןיאד הלעהו אניינע יאהב
 הלפתו ם״ק תעשב פ״כעו •׳ב תוא ט״הגהב םחנמ ירבד

 :׳ד תוא ל״סח .ללכ הציצח אלב ויהיש לדתשי
 ׳וכו קד עבוכה לט ר״שת חינהל ול ריתהל שי םש (הכ
 רתומ ה״לב יגס אלו ודיב הכמ ול שיש ימ ןכו
 םסכיש קר ,הכמה ג״עש ]יטוטרמסה לע י״שת סינהל
 םירחאל אלו ךידי לע תואל ךל היהו ביתכד םושמ דגבב
 ד״י ללכ א״ח כ״כו .׳ה תוא ר״א כ״כו ו״קס א״מ .תואל
 ן״ש .׳ז תואו ׳ו תוא ז״שמב ג״מרפ .׳ח תוא ז״ר .ד״י תוא
 הלפתו ש״ק תעשב ל״סחה בתכ הזב םגו .סש ל״סח .סכ

 : ללכ הציצמ אלב ויהיש לדתשי
 םושמ קר וניאד ןיטוטרמסה לע חינהל אקוד א״י (וכ
 שיבליש ג״עא רוסא דגב לע לבא הציצח
 םלוע יחתפ ואיבהו ח״הא כ״כו .:ש איה .רחא דגב וילע
 תוא םש ע״יב רודיס .םש ז״ר .אנש אלד א״יו .׳ט תוא
 ךומסה םצע יצח לכב איה הכמה סא הז לכו .ב״כ
 לכב איה םא א״רגה ירבדלו ל״ז ןרמ ירבדל ו״דבוקל
 ל״שמכ יחשה סיב ןיבו ו״דבוקה םצעבש חופתה רשנ םוקמ
 יוארו הכמ וג ןיאש יונפ םוקמ שי םא לבא י׳ג תוא
 !יטוטרמסה ג״ע חינהל ןיאו םש חינמ ןיליפת וב חינהל
 הזב ךומסל שיש הארנכ םנמא .טושפ אוהו הציצח סושמ
 לכבש חופתה רשב לכ רישכהלו ל״ז א״רגה ירבד לע
 רתוי הז יכ ןיליפת חינהל םוקמ וב שי םא םצעה ותוא
 ןמקל ןייע •הציצח היהיו ןיטוטרמסה יבג לע חינהלמ בוט

 :ט״כ תוא
 הנע עבוכ לע לבא ׳וכו קד עבוכה לע םש <זכ
 שארה לע החנה ירקימ אלד םחינהל רוסא

 םש ע״יב .׳ז תוא ז״ר .ספור קונית לש וחומש םוקמ
 םעטה בתנ ד״י תוא ד״י ללכ א״חהו .׳ך תוא
 שארה לט וחינהל לוכי וניאש ינפמ בע עבוכ ]ימינמ ןיאד
 ׳ה תוא ז״שמב ג״מרפה כ״בו .ספור קונית לש וחומש םוקמב
 ךומס אהיש ידכ שממ קד יניעב א״מה סעשלד הנימ אקפנו
 .םארה לע המנה ירקימ אל הבע אוה םא לבא שארל

 לוכיש לכ הלא שממ קד ןניעב אל ג״מרפהו א״חה םעטלו

 ייפעא

 םייחה
 כ״כו .ספור קונית לש וחומש םוקמב שארה לע וחינהל
 לע חינהל לוכיו שממ קד ןניעב אלד ׳ה תוא ר״מאמה
 ש״כו וב אצויכו ו״טירב ארקנה הלילב וב םיבכושש יוסיכ
 לע רדוס דוע סושל סיגהונד שארה שוחימ ול שיש ימ
 אלא ואיצוה אלו .ןיליפח תחנה םוקמ לעו םחצמ הבוג
 ו״ליפאק ארקנה ונלש עבוכ וא ן״אברוט ןירוקש תפנצמ ןיעכ
 ספור קונית לש וחומש םוקמב םחינהל ןיוכל א״א ולאגד

 :ג״כ תוא ליעל ןייעו ,ש״ועי
 סיאמה ודמלי אלש ידכ .םיאורה ינפמ םסכיו □ש (חכ
 .י״ב .תקפסמ הביס אלב עבוכה לע םחינהל

 :׳ו תוא ז״שמב ג״מרפו ו״קס ז״ט ׳עו
 לש לע ךלבי אל הז ךרדב סיחינמהו ,ההגה םש (טכ
 ןיוכיו .חינהל די לש לע ךרבי קר שאר
 א״מ כ״כו .׳ה ׳א ת״וע .תחא הכרבב שאר לש םג איצוהל
 ךרדב די לש חינמ םא ה״הו .םש ג״מרפ .םש ז״ר .םש
 א״י אהד י״ש לע ךרבי אל (טוטרמס לע ונייהד) הז
 /ח תוא ז״ר .םש. א״מ כ״כו .ח״קס א״מ .תלסופ הציצחד
 .םש ל״סח .ב״כ תוא םש ע״יב רודיס .א״ע ח״ל ףד ץ״ש
 תואו ׳ה תוא ז״שמב ג״מרפ םיתש ךרבמ ר״שת לע והימ

 ןיכרבמד ל״סד ל״ז ם״רומ תרבסל והזו .׳ח תוא א״אבו ׳ו
 ׳סל לבא ההגהב ׳3 ׳יעס ו״כ ׳יס ש״מכ םיתש ר״שת לע
 סג םש ל״ז ןרמ ש״מכ תמא אלא ר״שת לע םיכרבמ ןיאד ןרמ
 ןימיו תוצמ לע איהו ר״שת לע תחא הכרב א״כ ךרבל ןיא ןאכ
 ךרבמ קד עבוכ לע ר״שת חינמ אוה םא ןכו י״שת רוטפל
 ר״שת א״כ שבול וניא סאו ר״ש תא רעופו חינהל י״ש לע
 ךרבי אל הביס הזיאמ י״שת שבול וניאו עבוכה לע ודבל
 םוקמב הכמ שי םא לבא ,אתגולפה תמחמ ר״שת לע
 ףא ךרבלו חינהל רתומ טוטרמס הילע שיו העוצרה תכירכ
 ה״קס א״מה כ״כו .םש א״ח ;תועוצרה ןיב הציצח שיש ג״ע

 :׳ך תוא ל״שמ ׳עו .ש״ועי
 םהילע ךריבו םהלש קיתה םע ןיליפת חינהו חכש םא (ל
 הסכמ קיתה םא לבח .תינש ךרבל ךירצ !יא
 ל״צ הציצח יוכ זאד ארותיהו אתרבעמכ תחת הטמל םג
 .ד תוא ד״וי ׳יס ע״שה רוציק לע בהז תרגסמ .תינש
 אתגולפ שיד ןויכ הז ןינעב תינש ךרבל לכוי םא ע״צ ידידלו
 י״בב ןייועי רשאכ ר״שתב !יב י״שסב ןיב תלסופ הציצח םא הזב
 עריא םא ןכ לע .ט״י ■ תואו ג״כ תוא ליעל ונירבדבו
 ןיוכתיו רשפא םא םירמאמ הכרבה עומשל לדתשי הזכ
 תוא י״מ ׳יס ל״שמ ןייעו .ובלב הכרבה רהרהי וא תאצל
 םשב ש״מ ג״ל תוא ז״כ ׳יס םלוע יחתפ ןייע דועו .׳ז

 :רחא םוקממ הז לע ןויע ךירצהש ת״פ
 ןמוקה ׳םב אחיא יכה יוכו ונימי די רטיא ׳ו ׳י^ס (אל
 ונימיב ןיליפת חינמ רטא ר״.ר א־ע ז״ל ףד
 לכ לכ ולאמש אוהש ולאמשב חינמ אינתכו .ולאמש אוהש
 ,כ״ע וידי יחשב טלושב איהה אינת יכ ייבא רמא םדא

 !ושלו



 חרוא גנ םייח רב ןיליפת תוכלה
 יתש חינהל עורזב שי םוקמ מ יכ ןיליפת חיני ןיליפת תחנה םוקמב הכמ םדאל שיש י״פעא ל ז

 ןיליפת

 הלוגה ראב
 אצמ ףסוי חיב ל

 ץגוריע מ .3וסכ

 םייחה ףכ
 ונימיב ןיליפת חינמו רטא ירקמ אלד שרפל לכונ הז ןושלו
 ןיב ולאמשב רבד לכב טלוש אוה כ״אא ולאמש אוהש

 ןימיב בתוכ אוה םא לבא תוכאלמ ראשב ןיב הביתכב
 לכ לאמשב חינמ אכפיא וא לאמשב השוט תמאל: ראשו
 לאמשב ול ךירצה ותכאלמ לכ השוע וניאש לכד הדא
 .ותכאלמ לכ ול תופעל הלוכי הניא אהד ההכ די ירקימ
 ותכאלמ לכ תושעל לוכי וניא ימנ ןימיבד בג לע ףאו
 אבורא היל ןנמשו ׳יכו תיאר המ ןנירמא םוקמ לכמ
 ת״הס םשב ח״י ׳יס ט״קלהב בתכ ש״ארה והימ .אמלעד
 וישעמ בור ראשו לאמשב בתוכה סדאד י״ב ואיבהו
 השוע וישעמ בור ראשו ןימיב בתוכ וא ןימיב השוע
 ברכ המכ שתש דיב ןיליפת חיני ללכה הז לאמשב

 בתכו ל״כע הביתכ רתב ןנילזא אלו ההכ די שירדד ישא
 סאד בתכ ק״מסבו .יכדרמכ תנקסמ אוהש הארנ ןכד י״ב
 טלושכ יוה ולאמשב השוע ותכאלמ לכ ראשו ונימיב בתוכ
 םאיבה ולא תורבס ינשו .לאמשב ןיליפת חינמו וידי יתשב
 תושעל ומצע ליגרדבו .א״יו א״י םשב ע״שב ל״ז ןרמ
 םולכ ותלגרה יוה אלד יכדרמה םש בתכ לאמשב הכאלמ
 ךה ונייה תוחדל שיו ׳וכו !כ דלונ כ״אא רטא ירקימל
 חכ רקיעבד ן״רל הארנ והימו .וידי ינשב טלושב ינשמד
 ומצע ליגרהד הזב כ״או .י״ב ואיבהו .כ״ע אתלימ אילת
 י״רהמ ברה םנמא .ט״קס א״מה ב״כו אינש אתגולפב ימנ
 ונימי די רסאש תויארב הברהו ךיראה בהז רז ׳הב חמצ
 רדסה תונשל אלש םדא לכ ראשמ תונשל יאשר וניא

 .א״י תוא ת״עש .ג״ע ׳מ ףד ץ״ש ואיבהו .ש״ועי ןוילעה
 כ״כו ,׳ז תוא הרש ייח ׳פ יח שיא ןג .׳נ תוא בלל הפי
 ל״ז י״ראה ןכש ותא תמרהו .ש״ועי הוצמו דיגנ ׳סב
 ךירצכ דוסב םעט ןתנ ןיליפהד ׳ז :ורי תונווכה רעשב
 אוהש ימ ןכ לע .ש״ועי לזמש עורזב אקוד יישת תויהל
 ראפ ןיב הביתכה ןיב לאמשב ותכאלמ לכ השועו רטא
 ולאמש ד־ב ןיליפת הינמ רטר יוה ע״כל סזד תוכאלמ
 ןויכ וב ללפתמו וילע ךרבמו םדא :כ לש ןימי אוהב
 ןולחישכ הלפתה רחר קר ארמגב רכזנ רטאה ]ידד
 תאצל יוכ םדא לכ לש לאמש דיב חינמו רזוח ןיליפתה
 א״כ וילע ךרבי אלו ל״ז י״ראהו חמצ י״רהמ תעדל ס״י
 •ש״ק וב ארקיו ובלב תוכלמו םש רהרהיו תוכלמו סש אלב
 םא םדא לנ לאמשב שבולו רחסש הזו .םש ח״א ןב כ״נו
 ןיליפת תחנה אוביש ידכ י״שת ינש השעי תגשמ ודי
 דצלדויהו דיה דצל הציצקהו ףתכה דצל אתרבעמה רדסה לע
 ןיליפתה ךופהי וא רחאמ ןיליפת לאשי ול א״א סאמ .בלה
 ידכ ףתכה דצל הציצקהו דיה דצל אתרבעמה היהיו
 בתוכ סא לבא .א״י תוא ל״שמכ בלה דצל דויה היהיש
 ימ ןכו אכפיא וא לאמשב ותכאלמ ראש השועו ןימיב
 לכ .יאמשב חיגי הז לאמשב הכאלמ תושעל ומצע ליגרהש
 תקולחמ הזב שיש ןויכד .וב ללפתיו וילע ךרביו םדא

 ןנישיימ אלו עירכת םילבוקמה העד ןנירמא םיקסופה
 דועו .ש״ועי ה״ע תוא ה״כ ׳יס ל״שמכ .תוכרב קפסל
 היל ןנידש םיקסופה תקולחמ וב שיש קפס אוהש ןויכ
 .א״יו א״י הזב בחכ ל״ז ןרמד ג״עאו .אמלעד אבור רתב

 ותעדד ל״קו הביתכה רחא ךליל ?תכ ארחב א״יגו
 י״ראה ירבד האור היה ולא ןל םיק היינש העידכ קוספל ל״ז
 ,ה״ע תוא ה״כ ׳יס ל״שמכו ןכ קסופ היה אוה םג ל״ז
 רחא םדא לכד ןימי דיב םג חינהלו רימחהל הצורה והימ
 הזכ שיאד ׳ה תוא ףוס ל״סחה ש״מו ,ב״עח הלפתה
 דועו הארנ וניא ׳וכו ש״ק תעשב וידי ׳בב ןיליפת חיני
 ח״אןבכ״כו םש בלל הפי ש״מכ .ףיסות לבד ששח אכיאד
 ש״ממהזמ דוע ןלאקפכד עדו רקיעה אוה ש״מ אלא םש
 םתבתכו םתרשקו תוחנמב םש ושרדד ןיליפת תביתכ !ינעל
 דינ בותכנ ךירצ כ*או ןימיב הרושק ףא ןימיב הביתכ ־ס
 םדא ינב בורד בסכ םש ל״ז י־שרד ג״עאו !יליפת סג רשיקש
 דיב בתכ אל םא רשכ רבעידגד עסשמ אנו ןימיב ןינתמ
 ש״מכ לוספ דבעידב ׳יפא אלא סיקסיפה תעו ןכ ןיא ;ימי
 .שרעי בקעי לוק ק״השב םשל ונירבדבו ׳ה ׳יעס על ׳יסג
 וא לאמשב ותכאלמ ־שוטו !ימי דיב בתוכ אוהש ומ כ״או
 חינהל ךירצש ונבתכש ןויכ ןימיב ־תכאלמ השועו לאמשב בתינ

 ןימי דיב אקוד ןיליפת ביתכל ךירצ םדא לכ לאמשב ןיליפת
 ׳יסל י״ליקב שימ ןייעי .ןיליפת הב רשוקש ןייכ םדא לכ לש

 לכ סגו יי םדא לכ לש לאמשב בתוכ אוה םאו .ה״כ חוא ב״ל
 ןירצ אכיד סיפל ונבתכש םדא לכ לש לאמשב סשיע ותכאלמ
 םומל ךי-צש קר אלא וילע ךרבמו םדא לכ לש ןימיב חינהל
 םדא לכ לש לאמשב הליפשה דחא ןיליפה חינהלו ץ״ירסמ ׳יסל
 ךירצ וסדיסלד ן״ירהמ חרנסל םיחי שפנ לעבד ןכ הביתכב םג
 תאצל כ*או ןיליפת סב רשיקש םדא לכ לש ;ימיב ביתכל
 ןימיב בתוכש יממ אקוד ןיליפת סונקל ךירצ ע״כד אבילא
 םדא לכ לש ןימיב השוע ותכאלמ ראש םנו םדא לכ לש
 ׳ט ׳יס ג״ח ח״אס םילעפ בר רפסנ מ־ירהמ כ״כו
 םגו םרא לכ לש לאמשב בתוכ סא אנד סיפל םנמא .ש״ועי
 רסומ הידיד ןימי אוהש סדא לכ לש לאמשב השוע ותכאלמ לכ
 :ד*כ תוא ב״ל ׳יש בקעי לוק ןייעו ׳ה ׳יעס ב״ל יישב ל״ז לדמ ש״סכו
 ול םי סאו ׳וכו הכמ םדאל שיש ייפעא .יז ׳י^ס (בל
 ח״ל ׳יס ןייע .י "םסמ רועפ ועורז לכב הכמ

 ינידב ע״יב רודיס .,ח תוא ז*ר .א״י ק״ס א״ס .׳ט ׳יפס
 י״שה סינמ כ״כ רעטצמ וניא םאו •ג״י חוא ןיליפת תחנה
 סא לבא .ו״כ תואו ס״כ תוא ל״שמכ הכרב אלב ןיעועדמס נ־ע

 םיקמ ראשנ ׳יפא חינהל ןיא ול שי לודג רעצו הלודג הכמה
 א־אב ג״סרפכ כ״כי .׳ט ־יעס ח״ל ׳יס ש״מכ רימפ רעטצמד
 ידנ סוצמה םייקלו ותעד בשייל אוה רשיו גוע והימו .א״י תוא
 השענ וניאש המ יכ סיצסה ןמ רסח סויה ותוא היהי אלש
 רוריב שי םויו םוי לכב יכ רחא םויב השטנ וניא םויה
 יניס רסב ׳פ תיצמה רעשב ל״ז י״ראה שי׳מכ עדגנ ןוקיתו
 ׳ב ףד ניהחר תמדקהב ל*ז ם״שרה כ״כו .ב׳ס •ג רעש מ־עבו
 הכמס סאד זדנ תוא םלוע יחתפו םש ג״מופה ש״מו .גדנ
 ירבד יסל ןכ גיא .הכרב אלב ןימיב חיני ןיליפתה םוקמ לכב

 לאמש עורזב י*םח תויהל ךירצש דוסב םעש ןתנש ל״ז י״ראה
 חינהלמ לאמש דיגו ןיטמרמסכ לע חינהל רסוי בוט אלא אקוד

 :ןיליסח םיקמ וניא םש יכ ןיטומרסס אלב ןימיב
 קיט ׳וכו ןיליסח ׳ב סינהל עורזב שי םוקמ יכ םש (גל

 :ינ חוא ל״שמ



 םייח זכ ןיליפת תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 ה ׳ל חוחנמ נ .ו׳צ
 ס-במרה זיעול
 ח״המ ׳נ קרפנ
 ף׳ירה סשנ ג׳מסו

 .ףסוי חינ ס
 ויל תוחנמ ע

 ךרוא י ח :ןיליפת תחנה םוקמ אוה וידבוקה דע ויצחמ יחשה תיבל ךומסה םצעה יכ ןיליפת
 ךירביו תיעצמא עבצא לע חתמתו רשקה הנממ רושקיו עורזה תא ףיקתש ידב די לש העוצר
 :תוכירכ העבש וא השש עורזה לע ךורכל םלועה ;יגהונו ס רושקיו תוכירכ הש*יש ועבצא לע הנממ
 לש הלפת תחנה שוקמ ע ט :(ל״ירהמ) דיה לע הקזחל ידכ ׳רותיתה לע העוצרה ךורכל ןיאו הגה

 שאר

 םייחה ףכ
 ׳יכו סיכירכ השלש יעבצא לע הנמס ךורכיו ׳יס 'יעס (יל
 סמא ארקנה יעצמאה עבצא לע ךירכיש ונייה
 עבצאה לש יעצמאה קרסב ׳יהס הנוילעה הכירכו ,היכירכ ׳נ
 ףכ לא רבוחמה ןוחחחה קרסב חונוהחח תוכירכ ׳בו הזה
 דימ סש ןייעו ,לד י״ראה סשב ׳ע חוא היכ ׳יס ל״שסכ ,דיה

 ;סדכ חוא
 העבש וא השש עורזה לע ךורכל םלועה םיגהונו □ש (ייל
 תוכירכ יז ךורכל ךירצש בותכ חונווכבו ,תוכירכ
 ליעל ריבסו ,הל תתל תויוארכ תורענה עבש דוסב עורזכ לע
 תוכירכ יאצח יב תוסרעצמ סאו ,ש״ועי ז־ס חוא היכ ׳יס
 ברה ,לד אתוובר וקלחנ /ז ןינמל ןסיסו תוכירבכ חלמחד
 תוכירכ ׳ז ןניעבו יסרמצמ אלד ל״ש לד השמ ןרהא רירסומ
 איבה ו״כק ףד א ׳יח ףיסב לד שדח םש ברה ךא תומלש
 ,ד תוא ר*החס ד״בהו ,ש״ועי יסרסצמד ליסו וילע קלמו וירבד
 אלד עמשמ דיסב םעמ םהב ןתנש לד י־ראה ירבדמ םנמא
 ריסמכ ג״סרה קסס ןכו תומילש תמירכ ד ןניעבד יסרסצמ

 :ויט חוא אריו ׳ס ימ שיא ןב
 יוכו ארוחיחה לע העוצרה ךורכל ןיאו ,ההגה □ש (יל
 תויהל ןיכירצש ל״ירסמ תושרדב םש בוחכ םעטהו
 חוא י־בנהב גיהנכש ואיבהו ,ןיקדוסמ םניאש שאר לש !יליסחכ
 ויהו ביתכ שאר לש ;יליסחבד אריסנ אלו לדו וילע בתכו .ד
 לד אוהש י״סעאו םתרשקו ביתכ די לשבו ךיניע ןיב חיסמומל
 ךות העוצרה םירשוקש סמב םייקתת םחרשקוד בתכ
 ר־ש ןיליסחד אימוד היילת אלא הרישק הניא תאז ,אחרבממס
 ךדיב תספור הכלה סאו ל״ז ל״ירהמד אהל שמד תיל ךכליה
 אחרבעמה רושקל םיגהונ םלוסה לכש רבד אמע יאמ יזח קוס
 ח״כ ־יסנו ׳יסכ הזב קרס כ־כו ,ל״כע יוכו העוצרה םע
 ¬מבו ׳כ יוא 'ר״בממה כ*כו ■ב״עס ט״נד םימש ידומע ורססנו
 תוא ליעל ןנא ביכו ד ׳וא ל״פי ־ו ׳וא גדנ י*ד ׳יקידצ רוא
 סטמ שובלה ש״מו ,םרעי ׳ינורמאהו לד י״ראה םשב נ*י
 הדב ולא םירבדד דדנ יוא תודוסמ ירבד וילע בתכ וז ההגהל
 ונניאו ובר תהגה לש המוקמ היא ערי אלש םושמ ובלמ
 ל״נה שובלה ירבד החדש םש לד ל״סי ברהל ןייעו .םרעי

 :זנה תודומח ירבד רכז אלו רסא םוקממ
 םע העוצרה רושקל הצורו ןיליססה ןלוסשכ רהמל ןעי (יל
 לע העיצרה ךורכי אלש ומסשי אלש ידכ תיבה
 ךורכי אלא העיצרהו תיבה לע וא העוצרה לעו אסרבעמה
 הכורכה העיצרה לעו בוריקב אחרבעמה ןמ האצויה העיצרה לע
 לע העוצרה ךורכי אל לבא העוצרה םע תיבה רשקתי הזנו
 ׳ימב הל םי דחא לכש ינפמ רושקיו העוצרה לעו אתרבעמה
 יז שורד ןיליפתה ישורדב תונווכה רעשב ראובמכ .עיפב השודק
 םי טשפה יסל סגו .א״יס ;יליפהה רעש סדנסי. .׳ד םורד ףיסו
 שי קרמה ירבדל יכ הציצקה לע העוצרה חינהל שי סא אחגולס
 ז״עה ירבדלו סינהל רתוסו הציצקה וסכ העוצרב השודק
 ׳יסל והסיהטבו ׳ם חוא ז־שמג גימרס ןייע ריסא מ־קס

 כ־ע .׳ה חוא בלל הפיו (איאב ב״ל ׳יס ףיס איה) על
 העוצרב תיבה םע דויה סירשיק ונחנאש המו .הזב רהזיל שי
 דועו •םש ק״וס ןייע םנחב ןכ אל ינאש החנה תעשב

 :דרי חוא השל ונירבדבו ד״קס ח״כ ׳יס אימב ןייע
 רעשה ירקיע תלחתהמ ר״שח תחנה םיקמ .יע ,י^ס (חל
 תויהל םיכירצ ןיליפתה לכו ׳סו וחצמב
 ירקיעב ןותחתה הצק היהיש ונייהד אמרק שיש סיקמב סיחנימ
 ׳ג חוא ברסו טיהנהנ ;רסא די ריבכו .י״קס ז״ס .רעשה
 ז״עה לע גישה ה־לק ׳יס בקעי תיב ברהו .ד״ע ז־ל ףד ץשו
 ונייה רעשה ירקיע תלחחב אייוהד ןיליפת חחנכד בתכו
 ןרהא די ואיבהו .םיעי הציצקה אלו םשמ ליחתיש ארוחיחה
 רימאמ כ־כו .ןכ שרפתי ז יעה ירבד סג יכ ונניאו .םש ז״םי סש
 ר״אב עמשסרכ אלד בתכו .דרי חוא ז״שמג גיסרס .׳מ חוא
 !יליחתמש םוקמב תחנומ ׳יסח הציצקה הצק חלמתהד דרי חוא
 םיקמב היהת הלוכ אריחיתה סג יכ אלא חצמב רעשה ירקע
 סנומ היהי ארוחיחה לש ןותחתה הצקש ד״י תוא ז־ר כ״כו .רעש
 ׳יס עיש רוציק כ״כו .חצמב רעשה ירקיע תלחתה םיקמ לע
 ףסוי ירבד םשב ׳א חוא ב־וישב י״כרגה כ*כו .׳נ ׳וא דרי
 למ חבכשומו תבשוימ שאר לש הציצק חיני ליזו .גיס ׳יס
 .ליכמ ארוחיחה חיני תחדפה רעש ירקיע תלחחהמו •םארה
 ׳יס לדיג רשק ורסתב כ״כו •ג״נק ׳יס ךלמה ןנכ אלדו בתכו
 ;יליפת תחנה ינידב עייב י רודיס .םש ץס ואינהו .ר׳וי תוא ׳ג
 הילשבו .׳ח חוא חייעהכ אלרו .ז־ע חוא ח״עש .דיי תוא
 ׳יס !חנו ןיליפתה ןמ העמל תורעשה תצק םיארנ אהיש בתכ
 ׳ב חוא ליסח ׳י ׳וא ברס ואיבהו .דאמ הרעשנ ויביבשו ם״מב
 ןכו ושאר תורעש ורשנש ןמז םיאו .ג״כ תוא םיתיז יליתש
 ןיליפתה וחיני םשארב רעש התע םהל ןיאש י״פעא חרקה
 שרפה שיש שוחב רכינ הזו .סדיקמ רעש וב היהש סיקמב
 לכ לצא רעש םש חמוצ ןיאש חצמה רועל תחרקה רוע ןיב

 :־א תוא הרש ייח 'פ ח״א ןב .םרא
 תורעשה ירקיע תלחתהמ ריישת תחנה םיקמ_סש (לט
 תורעש ול םיש ימ אל תורעשה ירקיעו .׳וכו
 תלחתה קר ןיליפת םש חינמו חצמ יצמ דע םיבכושו תוכורא
 םש ז׳ר םש גימרפ .רעשה רקיע תלחתהמ ןיליפתה םוקמ•

 :םש ח״א ןב .םש ע*ם רוציק
 .רכו תורטשה ירקיע תלחתהמ רי׳שח המנה םוקמ □ש (מ
 רשקה ןכו תורעשה תחימצמ הטמל םחינהש ןיליפת
 תוא ןמקל ןייעו) ראוצה לע תורעשה תחימצמ הטמל חינהש
 .הלטבל סכרב ךרבמש אלא היצסה סייק אלש יד אל (ג״מ
 ג׳יהנכ .ןיקילדס סמב קרפב יכדרמכ ביבס רשא םיריבגה יטלש
 חוא ב״וס •א״י חוא ר״א .ףרש ז־ט .׳ח חוא ס״יע .ט״הגהב
 יז תוא לישח •ד״ע ז״ל ףד ךיש .א״ע ׳ך ףד רודל הלפח.יד

 םיתיז יליתש .׳ך תוא דרי ׳יש םייחה ףכ .ב״הא תוהגהב
 ולכש סיקמב חצמה לע ותצקמ וליפא חינמ םאו .ג״כ תוא
 חוא דיי ללכ א־מ .ח״י אצי אלו םיארקה ךרדמ איה תורטשה

 דיוי



 דנ םייח ט ןיליפת תוכלה ןך*ךן^

 הלוגה ראב היהיש ךירצ* י :ספור קונית לש וחומש םוקמה ףוס דע וחצממ רעשה ירקיע תלחתהמ שאר
 .ש-אלה שורישל ץב דגנ3 אהתש ידב עצמאב אהתש הציצקה ןיוכל ךירצ צ ףרועב הלעמל שארה ירוחאמ רשקה

 ה״ל אלממ הש ש ■!שקבש םוקמה אהיש ךירצו ק ןאכל וא ןאכל הטי אלו ףרועה עצמאב היהי רשקה םגו םיניעה
 ארממםשיקד׳ס : (ו״צ ףד יכדרמ) ךפהחי אלש רהזיל ךירצ די לש רשקב ה״הו הגה :ץוח דצל תלד ןיעכ הארנש

 :'׳שר ׳יסנ ךירצ

 םייחה ףכ
 ע־שה ריצ־ק לע בהז הרגממ ןייעו .םש ח*א ןב .ד״וי
 סואורה ונינימ ןוגכב ןהו ׳ז סוא ל״ססה ל״זי .יא חוא ד״וי ׳יס
 ףאו !חצמ לע שממ ןיליפהה םיחינמו הזב םילשכנ הברס יכ
 וליעוה אל הלעמל ןנהונ אוהו םיאורה םסב ןיחומ םימעפלש
 ־ה יאריל יוארו .דפב רפכי בוטה ׳ה .;ילפונו !ידזוסש •הזב
 ןפואב רשקה רצקלו ןיליפתה סקילו ץרפב דומעל ומש יבשוחלו
 ¬ב חוא ב*ח בלל הפי ;ייעו .ליכמ ןמוקמב םיחנומ ויהיש
 ןימסל םדמללו םכירדהל ז״ע הלודג הרהזא ךירצש בהנש
 ןודיח אלו רגרה שנוע םעידוהל םנו .סחחנה םוקמ ססה
 .א״ע א״נ ףד ך״פ רסומ טבש גרה חיכוהש ומכו .ד־ע
 ס״כ ׳יסל םדיקש ןיליפתה יניינעב ברס ברהל ןייע דועו
 לודג לכש בחנו .הזל הלוגמ החנוה ארקש ד*ם ׳ס ףד

 דימח חולשל הז לע חיגשי ׳ה רבדל דרחהו אריה ריפס
 ןמיקמג ץסנומ רשקהו הציצקה היהיש סוארל חינל חינמ םינוממ
 וניא האורה סאו .׳ו חוא א״ס בלל הפי ואינהו .ש*וסי

 םיחנומ ויהיו רשקה ול רצקל ידכ ןיליפתה רשק חושטל עדוי
 ןמואה לצא ךלי אוהש ןיליפתה לעבל רמאי תוחפל םמיקסב

 : הכזמה רכש לודגו ןקתיו
 אוהו .שפור קונית לש וחומש םיקמה ףיס דע םש (אמ
 המכמ רוקמב ב״וס .שובל .רוט .םארה הבונ לכ
 םשי בתכש ב״כ חוא םלוט יחספ ןייעו .יד חוא
 א״כ שי אל ש״סחמ ירבד יפלו שארה עיפיש יצה דע אוהש היהא
 ר״ל ׳יסב בהנש .השש אל לבא השמח וא תועבצא העברא
 בחור רועיבד ו״נ ק״ס א״מב ג״ל ׳יס ש״מפלו ל״זי ה״קס
 םוקמ ןיאו אסרנעמו ארוחיחה םע חיעבצא ינש ןיליפתה
 סעפבחוניז ינפ םיחינמה .תועבצא עברא רועיש איכ שארב
 אחרבעמס םע םיבחר ןיליפתה ויהי אלש רהזיל םיכירצ חמא
 לע ח״ר לש חינהל ךיעצי לבל תיענצא ינשמ רחוי ארוחיחו
 חיענצא ׳ה םיקמ שיש רמול שי ילואו •׳"שר לש אמרבעמ

 • : ל״נע חוענצא השש וניאש קר
 חינהל ירש יא ס״רדו י״שרד ;יליפת חחנס ןינעג |ך3|ךן
 ל״סחה בתכ .י־׳פרד אחינעמ לע ח״רד ןיליפת
 ןדוס יפלד ;יליפת תוגוז ינב ןיחינמל קפתסהל םי ל*זו ׳נ חוא
 ןיוכיש ןטושפ יפל םנמא יבישמ דחא ףיגד יצייח אלד רשפא
 אמלעב תועוצרכ יבישמ ךניאו אסכלהד אבילא ןהש ןתואב תאצל
 הציצקה ןתי אלש שאר לשב ןיב די לשב ןיב רהזיל שי יאדוב
 הז ג״ע הז ויהי אלא רחאה לש אסרבעמה לע דחאה לש
 קדקדמו האורה והימ ,ל״כע רשבה לע םליכ הימנומו םידרפומ
 םירבדלש ןדוס יסל סג יכ הארי ׳ורכס ׳םבו ל־ז ברה ירבדב
 ןושל ךל ירהו ,קפס שי אלו הז ג״ע הז םחינהל ןיכי אל

 הלמח יכ םז אוה ןתחנה ןפוא .ןיליפתו ר שורדב ׳ווכה רעש
 םחיני םהינשו ת־רד י״שח כ״חאו י״שרד י־שת ועורזב. סינכי
 ילאמשה ועורזבש ןוילעה קרס לש תרובק ארקנה םוקמב
 ךימס ח״רדו ףתכה דצ יפלכ ךימס הלעמל היהי י׳ישרדי
 ח״רד חיני כ*מאו י״שרד הלסחב סיני ר״שחב ןכו .יעצמא קרסל

 ףרועב חיני יישרד ןיליפת. לש רשקה םג ןכו .־"שרמ הלעמל
 תחנה תמדקה םעטו .חירד ר״שת רשקה ןמ הטמל רתוי

 אסאד ןיחומ סנכיל ןימדוק הליחתבש יסל אוה י״שרד !יליפת
 התאשכ קלו .ח״רד ןיליפת םסש אבאד ן־חימ ןיסנכנ כ״חאו
 הטוצרהחחח ת״רד סטוצרה םישת טורזכ ביבס תועוצרה ךרוכ
 םיסוכמ אבא תורוא ק יכ ת״רד הלנתח אלש ןפיאג י־םרד
 ח״יטבוי״פ ןיליפתה רעשסי׳עסב אוה ןכו .ל״כע אמא תורואב
 התארה ההא .׳ז תוא עסו ׳ו תוא א״פ חימ <מ־נה א״ע ה״לד
 אלו הז לצא הז ויהיש םתחנה ןפוא ךל רדס ברס יכ תעדל
 תורואב םיסוכמ אבא תורואש םעט ךל !חנ םגו ,סז ג״ע הז

 ירה ,*שרד אתרבעמה לע ת״רד הציצקה חיני םא כ״או אמיאד
 השעי אל ןכו אבאד תורואב אמאד תורוא הסכש ךפהל השע
 ס״רד אתרגעמס לע י־שרד הציצקה חינשכד ריד ןיליפתב סגו
 אתרנעמהש ינפמ ןכ השעי אל ה״פא םיסינמ אבאד תורוא ויהי
 רוכה רעשב ראובמכ חרמא ׳יחב הציצקהו חמא ־יחב הל שי

 .ימבל דיה ןיב אתרבעמה ׳יחב קיספי ךיאו ןיליפחד ך שורד
 םחיני םהינשד ליז ברה ךל שרפל .ךרצוה הז ינפמו ןיליפתה
 ח־א ןב כ״כו .הזב העטת אלש ידכ תרוביק ארקנה םוקמב
 ׳א תוא ד־ל ׳יס ד״הססה םדנו .א־כ חוא ףיס אריו ׳ס
 ואינהו הזנ הציצח אכילד א״ע ג־יקד א״ח ל״ז שרמ םש םשמ
 םהירבד החד רגכ ׳ב חוא ׳יסה הזנ בלל הפי
 דיס ׳וקב עח םילעפ בר ורפסב יח שיא ןב לידנה ברה
 םיביכרמה םתוא ןכו םירבדה ליסכל צ׳אי ש״יעי ׳ז ־יס םירשי
 ןיבישימש ונייהד יישרד אתרנעמ יבוט לע ר״ש ח־רד ןיליפת

 לע חנומ היהיו י״שרד אתרבעמכ יביע לט חירד ארוחיתס
 ךירצש יכה דבעמל ךירא אל ריואה לעו אתרבעמס יניע
 מ*ל חוא ל״שמכ ורשנ לטו ורעש לע בכשומ ולוכ תויהל ןיליפתה
 הז ןיא ילד יי׳ראה ירבד יפל סגו םינורחאהו ףסוי ירבד סשב
 םהינש׳. ןיב היהיש ןיליפתה תושעל רהזינ ךירצ ק למ ןוכנ

 ידכ ארוחיסה םע תועבצא ה וא ׳ד ומכ ת״רדו י״שרד
 הזמ םילודג רתוי ויכ סא ידמו שהל יוארה םמוקמב וחנויש
 ק״הסב! ןייעו •ש״ועי ׳ג חוא ל־שמכ דיפקהל ןיא דבעידב
 :א״י תוא ח*כ ׳יס ןמקל ןייע דועו .ץק חוא ב״ל ׳יס בקעי לוק
 הלעמל, שארה ירוחאמ רשקה היהיש ךירצ .׳י ׳י^)□ (במ
 .תלונלגה ףוס אוהש ףרועה הביגב ל״ר .ףרועב
 תואב״יס .א״י תוא ר״א .ו״ט ק״ס א־מ כ׳כו .ס״במרס םשב י״ג
 ד־כחוא םיתיז יליתש .ד "ע ז״ל ףד ץ־ם .ו״ט תוא ז״ר .׳ד
 מ*י ףד ןילוחד אמק קרסמ םש א־מ .םינפס דגנ איהו
 ףיסמ השמל לבא .סש םיתיז יליתש .סש ץש .םש ז״ר .ב״ע
 רהזיל ,ךירצ ןכלו םינפה דננ אלו ראוצה דננ אוה חליגלגה
 ביבס תקדוהמו תמצמוצמ שארה תא תפקמס העוצרה היהתש
 זאד שארה ףקיהמ לודג העיצרה ףקיה היהי אלו .ושאר
 ןניטבד שממ קודיה סיכירצד אדס אתיעירל יתרח אכיא
 סה יאד תינש .הרישקה אוה קודההו ׳יכו תואל םתרשקו

 לע וינפל הציצקה לותי זא ושאר ףקיה ביבס םייופר
 וחצמ



 םייח זכ ןיליפת תוכלה
 הלוגה ראב

 ׳יסל י״שרנ םש ר
 דעומ ש ינשה
 שאר ת ה׳כ ןטק
 ץליסת ׳לה ףוסב
 ג״מסו יכדרמו
 םשב המורתהו
 סי׳גמר א ף״ילה
 ק״מסוג״מסוג״סס
 ק״מס תעדל י״ב כ
 ח״אס ג .ס״במרו

 .יאה בר םשב

 חרוא
 לשלשי ״ שאר ילש ןיב די לש ןיב וכפהתי אלו ש ץוח דצל תועוצרבש רוחשה היהיש ךירצ י אי
 לשו די לש תועוצרה בחור א טעמ ונמס הלעמל וא רובטה דע ועיגיו וינפל םיילת ויהיש תועוצרה
 ןחינמ תורחא אצומ וניא םא ב קחרו תועוצרה ךרוא רועישמ תחיפ םא תוחפל הרועש ךרואכ שאר
 דימלת לבא םיארנו םיולג םתויהל בוט שאר לש ןיליפת ג .רועישכ תורחא אצמיש דע ןהש תומכ

 םיסונמ וא םיולג סה םא דיפקהל ןיא די לשבו הגה :וינפב ןיליפת תולגל ץרא ךרד ןיא ובר ינפב
 לוכי וגר יגפל דימלס ׳יפא הלפתו ש״ק ןמזב אלא םיסיגמ ןיאש וישכעד יל הארנו (םש יכדרמ)

 :(ע״ד) רהזיל אלש גהנמה ןכו שאר לשב !ףא תולגל
 בייח

 םייחה ףכ
 םמוקמב ויהי אלו וראוצב הטמל וירמאל רשקה ;ופי וא .וחצמ
 ס״לשק .*ו סוא חספ פ*כו .ודני ק״ס ם״הממ .םהל יוארה
 :ח׳ מ חוא ןמקלו ז״חאש סואב ;ייעו .יו חוא בלל הפי .עט מ ךד
 ךרועב הטמל רשקה סינה סאו .ךריעב הלעמל □ש (גמ
 אל םיריבגה יטלש םשב םש ס״לשק בסכ אמונב
 סונ כ״כו יהלסנל סכרב ךרבמש אלא היצסה םייק אלש יד
 םיריבגה יטלשה אלהו אמיסו .הילפק םשב ט״י סוא םולש
 יטלשב האורה הארי רשאכ אסלימ ילס חורטשס החימצב
 םינורחאהו ג״כנכ ואיבהו ינדרמה חיביבם רשא םיריבגה
 מ״מו בסנו יז אישיק השקה ז״י סוא ס״עשס ןנר .ימ חוא ל*שסנ
 ביבס בסיה קדהנ היהיש ןניטבד הלימסנלק תושעל שיש הארנ
 ל־סחה ענו .ש״וטי םדוקה חואנ ד״בהו ז״טעס ש״מנו ושארל
 שיש אמוגה ג״ע שארה ירוחאמ רשקה אהיש ךירצ •ה חוא
 חליגלגה םצע ךיסנ איהו אמוגה ;ס הלטמל ל״רי ךרועב
 םחוא והימ .םש בלל הפי נ״נו .ל״ז ם״בסרכו ןרמ ש״מנו
 החנה בישח אל םראיצ לט ךרועב רטש םהל שיש םישנמ
 ינדרמה ןישלמ טמשמ ןנ ינ דבטידב וליפאו םיקמ ישואב
 תחימצמ הטמל חינהש רשקה ןכו בתכש ליטל וטהש
 אילח דבל חורטשכ םאו .ש״וטי ־ונו ראוצה לט תורטכה
 רוניסל סיל סמלו יד סורעשכ סחיסצמ הטמל רסאש ןייכ אחלימ
 לע ןניעב אקוד םיחש ןניעב ךל רמול אלא ראיוצה לט דיט
 הטמל חינה סא אה ראיצה ןמ הלעמל םנו רטשה תחימצ
 אל תורעכ םש שי וליפאו ראוצה לט וא תורטשה תחימצמ
 ק״הסב ןייע ריעו .ד״וי 'וא ז״שמג ג״סרפ ןייעו .החנה אבישס
 לש רשק ל״ז ש״מ הזב יתשרפש המ ןיליפת שורדב הייחב ץפח

 : ש־׳יעי יטו הלעמל היהיש ךירצ ןיליפס
 היהי אל ונממ תצקמ וליפאו ךריעב הלעמל □ש (דמ
 ארקנ הז ןיאש רעישמ יינפ םיקמנ חנומ
 ליעל ןייעו .ז״י תוא ת״עש .דרי תוא ד״י ללכ א״ח .ךרוע

 :רשקה !ינעל ה״הו הציצקה ןינטב ח־ל תוא
 רהזי היטינוב ארקנה ושארב לודג עבוכ יל שיב ימ (המ
 ר״שח חינמש תעב שארה לעמ התיא ריסהל
 סידרפסהכ דאמ דנכ טבינ ההל ןיאש סנכ םיזנכשאה גהנמכ
 וחצמ לע וינפלב הציצקה ליפי ןכ םג טנטה רבט ךיחסש
 סרס:ל ׳יס ונהנש יתאצמו .וידוחאלש רשקה וראיצ לט לוסיו

 ריסי ל״ר [א״כ !קזחי] הרמטכ םרהו תפנצמה רסכ וז
 ןיליפתה םירהל לכויש ידכ ושאד לעמ עבטכ אוהש תפנצמה

 :׳ו חוא בלל הפי .הרטט וארקנש
 ׳ד ןישיע ןיאש עמשמ ןאכמ .ץוח דצל סלד ןיעכ ]בש (ומ
 ׳ב תושעל תצק םיגהונש ומכ אלד רחא רצמ אלא
 יתטרי אלו ל״זו ר״מגד בתנו .ז״ט ק״ש א״מ .;ידדצ ינשמ !יתלד
 תויהל צ״א יאדיגד ןידדצ ינשמ ת״לד הארנ סא שי דספה המ

 השוט סאש רבל ןהייונו ארמגב רמאק ז־עו ׳א דצמ קר ׳ד
 ליסס םינפ רצל קר תיארנ שאו רבנ היהיש ךירצ ׳א דצמ
 י״שר ירהד עדתו .ללכ טרג אל ןידדצ ינשמ הארנ סא לבא
 וטאו חוטוצרס תורחש לט רבל ןהייינו שריפ ה״לד תוסנמכ
 ירהו םינפבמ סג תורוחש היהי אלש אדיפק י״שר ׳יפל היהי
 יקומו תוריחש !יג תוקורי !יב ה״לד תוחנמב ןנירמא אידהב
 •י ם י״ב ןייעו .הט תוא םלוע ימתס ואיבהו .ל״כע םינפב הל

 :על׳יס 'וסא״מבו ׳וכו תילד ןימכ ונשעיו הדב על
 שארה דצל אלו םייס רוטב .ץוח דצל תלד ןיטכ □ש (זמ
 דצל תילדה תריצ סשטי אלו ׳יס לדו השירפה בתנו
 .םש םלוט יחתפ ואיבהו .לטט ץוחל רומשה םא ׳יפא םינפ

 :ז״לר סוא ב״ל ׳יס בקטי ל־ק ק״ססב ןייטו
 ץומ דצל תועיצרבש רוחשה ׳יהיש ךירצ .א״י ׳יעס (חמ
 וז תוקוחרו תודורפ תועוצרה חיגהל ךירצו ׳וכו
 ושארב תוטיבק ןיליפתל היהיש ידכ הנה תתאו הנה תחא וזמ
 ךלמה ןג .וזל וז תוכומס הציצקה לש תועוצרה .דיניש יגש אלו
 חוא בדנבו ,ט״הנכנ ןרהא די .נ*י ׳יס רייג .ג״פקו ויפ ־יס
 ךד ץ״ש .ג״י ׳יס ר״יב השבי ׳זנכ םשב ־ו תוא י״כרנ .־ג
 ׳וטה רעשב אוהו) ס״הלז י״ראכ תעד ןכו בתכו ־"ע ז״ל
 עייב רודיס .־ח תוא א״ס לטז (ןיליפסד ׳ז שורדו ׳ה שורד
 דרי ׳יס ש״חרהל םייחכ ךכ .׳מ ׳וא ל״שמ .ויש תוא ןיליפת ינידב

 : ב״מ תוא ליעל ןייעו .אט חוא
 רקיע סנה .םאר לשב ןיבו די לבב ןיב וכפהתי אלו ןבש (טס
 א״מ הט ךד !,חלגמ ןיח קרסב אוה הז ןיד
 היל אכיסהתא דמ אמוי אנוס בר למ ורמאד
 שארה בתנו .אתינעמ ןיעבדא הלפ ביתיו ןיליפחד העיצר
 יאיבהו ןואג ׳ושח םשב ב״י ׳יס !יליפת תוכנה ע״קלכנ
 ןימוי ןיעברא ביתיו אכיפכחיאד אניה ברד העוצר לדו י״ב
 לשו אסויברס אנרימג ןיכה .שאר לשב וא די לשב אתינעתב
 .אוה הבוחר םישמ ואל אתינעמב ביתד אנוה ברו התיה שאר
 בייחמ שאר לש וא די לש הע׳צר ך׳פאד ןאמ תרחא הבובח
 טייחל לבא תינעת ךירצו אוס עשיסד אסינטחב בתיסל
 דיבעד אוס תודיסח בורמד אל אניכ ברכ תוינעמ ןיעברא
 5״א ׳א תינמח ׳יפא ׳א ׳ושחלד ולא ׳ישה ןיב מ״נהו ,ל״כע
 ,תודיסז תדיממ אלא דבע הבוח סיבמ אל אניה ברד
 .אוה עשופל סושמ דחא סינעח בסימצ ךירצ תינש הבישחלו
 י״כ ב״פר ׳יס םינואגה 'ושחב אצמש בסכ ׳ד חוא יטרבכו
 בייחמ ר*ם יא י״ש העוצר ךסכד ןאמ ל״זי בתכש הינש ׳ושתכ
 תעשב הנקתל ול היכש עישיסכ ל״והד סושמ תינעתב בחימל
 ןיליפת ב״כו התושעל ותעד ןיטל םדא ךירצ הוצמהש !תחנה
 תינעת ך״צ ןתיצמכ אלש ןאשטש ןויכו ןה השודק ירבדש
 ברהכ אלדו גגושב ׳יפא עמשמ אהמד יטרבה םש בתכו ,לטע

 ינדעמ



 .דנ םייח חכ ןיליפת תובלה חרוא
 :םיפיעס 'ג ובו .ןיליפתה תצילח יניד חכ

 רמאישכו ג הלחת די לשב שמשמיו כ םהמ ותעד חיסי אלש העש לכב ןיליפתב שמשמל םדא בייח א א
 :שאר לשב שמשמי ךיניע ;יב תופטוטל ויהו רמאישכו די לשב שמשמי ךידי לע תואל םתרשקו

 ןיליפת

 הלונה ראב
 .ו״צ חוחגמ א
 יסל ג "ל אמוי ב

 יגרסשג ׳וסשותה
 רוט ג .והיצח

 .א"ס ןמיסב

 םייחה ףכ
 היהי רמיא םנד סוצמו דיגנ ׳ש3 חמצ י״רהמ בתכו
 .הינשל יאשר וניאד הז ןפואב יינפל תופוצרה תיילס

 ירבד החד ,ה היא י״בגסב ג״הככפה קי ,ל״כפ ךלמ ינדעמ
 כ״כו .ג״י חוא ר*א .דרי סוא חרט נ״כי .ם׳״עי ךלמ ינדממה
 םישמ חינטחב בסימל ךירצי ׳3 ׳ושחכ ב״ע ׳מ (ןד ה״לשק

 םשה בורד םישמ ד״שב אקיד אצי קלחל לבא ,אוה עשיסד
 סדס וכפהנ סאד בסכ ז״י ק־ס א״מה והימ ,שרעי רישב

 ,ש״ארה איבהש •א ׳ושתכ טמשמ הזו .סונעההל אוה הידיסח
 איבה םש היגמהו) ,נ״ט ז״ל (ןר ץ״ס ■ס״י חיא י״י כטו
 א״חהו ,חט סוא םיסיז יליחש ,'ד חוא ש״ונ (יטלבה ירבד
 ןחי וא חונטסכל ןוכנ ךפהחנ סאד בסכ ב״י חוא ד״י ללכ
 ייח יס ח־א ןב .ד*י חוא ד "וי ׳יש ט״שה ריציק כ*כו ,הקדצל
 אל ןרמד 'יסב בחכ ב״כ חוא גדשה םנמא ;נ חוא הרש
 לש הנישאר הבושתה ירבדכ טטמל בר ןיב תינעתב בייח
 הבוח םישמ אל אסינעחב ביתיד אנוה ברד רמאקד ןואגה
 אלד רוטהו ס״במרה סעד והזו ותודיסח בורמ אלא אוה
 וגהנ ןכו הנטסי ךסההנ סאד ובתכ אלו רהזי אלא ובחכ
 ל״זו בתכו יז חוא בלל הפי ואיבהו .דטט תונעתהל אלש
 לכאי אלש תצקמב ומצע (ןנסי 'ה רבד חא אריכ מ*מו
 לכאי אלש יא תטטומ הליכא דחא סטפ אלא סייה ושיאב
 חוא ל״סח ןייעו .לטע קורס הקדצב וא הבירח חס סא ט
 הראשנ שא ונייה חינטס םיכירצמה ירבדל וליסאד עדו .ד״וי
 (ןכית הנקיתו המנה חטשב הכסהחנ סא לבא .חנסיסס ךכ
 הפי ..׳ט חוא ר״מאמ .םש יטרב .סש א״א •םילכ יילע ןיא

 הכרבה ןיב רבד אלשכ אוהו םש ר־אה בתכו .סש בלל
 :םרעי הלטנל הכדנ ייה כ״ל6ד הנקחל

 בחכ .םאר לשב ןיב די צשב ןיב וכפהתי אלו םש (!
 אלא ןנידסק אלד רוטב טמשמו לדו ח ק־ס אימ

 המו וינפל לשלשמש המ לבא עורזהו שארה (ןיקמש המ
 םדוק וכסהסי אלו בחכדס מטו .אריסק אכיל כ״מא ךרוכש
 השקהש המי)טיכנהב ןרהא די ד״גהו .לטע לשלשי בתכש
 אל די לפד מ״קל חוטסשסמ אלו רוטב רמהא ׳יסבד וילע
 ׳ונו רוטמ עמשמו רמא ךכל ד׳סס דמלנ אלא רוטב רכזנ
 ,נ״ע ז״ל (ןד ץש .ט־י חוא ז״ר .םש ר״א כטו (ש״החמ ןייטו

 לעש תוכירכ ינב רהזיל ךירצ ןכו .ח־כ חוא סיסיז יליחש
 .אדיפק כט וב ןיא עורזה ביבסש תוכירכ ׳ז לבא .עבצאה
 היצמ ימ סישס ס״מו׳ז״כ חוא םלוט יחחס .ז״י ק*ס ש״כחס
 .ז״י סוא א״אב נ ימרפ •זיח ד$ל רוחשה אהיש ךפהל יואר
 :ט״י חוא ג״ל־ ׳יס בקטי ליק ק״הסב שימ ןייעו .םש םלוע יחספ
 חוטיצרה ריאשהל סינכמכ וליפאו .יוכו וכפהתי אל □ש (אנ
 קיהבמה ןוציחה רצהש רהזיל ךירצ ץוחמו םינפבמ
 חוא ןיליסה תחנה ינידב ע״יב רודיס .ץימ דצל םלועל היהי

 :מ חוא ג״ל ׳יס בקטי לוק יסב ןיימו .ז״ש
 רוטב ןייע .רבו הלטמל וא רוניטה דט ופיגיו םש <בג
 לאמש לשו רוביטה דע ןימי לש וטיביו ל״זו בתכש
 לאמש לשו הלימה דט ןימי דצ לש םירמוא םיו .הזחה דע
 ונבחכש ט״ס חוא ה״כ ׳יס ליעל ןיימו .לטע רוביטה דט
 :רקיט ןכו ש״ועי הנושארכ הרבסכ ל״ז י״ראהו רהוזה חטדש

 א־ל תוא ל״שמ ןייעו .ז״ט תוא תיטיצרכ ינידב ט״ינ רודיש
 :ץ״ירהמ םשנ

 הרופש ךרואב שאר לשו די לש תועיצרה בחור םש <גנ
 ןיצקוט הב שיד !יצקוע אלב הרועש ךדוא ךכו יכו
 םלועכו הרועש ךרוא !ירעשמ התפילקגד עמשמו .דאמ !יכורא
 שי אלו סש קספנש לפכב קודיהכ םוקמב י״שב ןירסזנ !יא
 א״א ג״מרס .םילוספ חוטוצר ימודרני הריעש ךרוא רועיש
 קר הרועשכ םניא סאו .עט חוא םלוע >חהס .ח־י סוא
 דרי ׳יס פ״שה -רוציק לע בהז תרגסמ •ינהס אל הניסכלאב

 : ק״טר םשב ׳ו חוא
 •רכו ;בחרו תופוצרה ךרוא רועישמ תחיפ םא םש (!י
 אה .רועישכ חורחא אצמיש דע ןהש תומכ ןחינמ
 אלא סוטוצרה בחורו ךרוא החפנ סא לד ןרמ ריתה אלד
 חמיס םא נ״ס3 ל״ז ס״במרה תרבסש ינפמ תורחא אצמיש דע
 הלעמל וא רוביטכ דפ איהש ךרואב ןיב חוטיצרה רועישמ
 אוה ןכו לושס הרועש ךרוח אוהש בחורב ןיב טעמ ונממ
 הכלהד יטב ל״ז ןרמ בתכו .י״בב ש״מכ ק״מסכ תרבס
 אל ןכ לטו .הנקתכ תרחא אצמל רשפאי אכיס ס״במרסכ
 .תרחא אצמל רשפא אכד אכיהג אקוד אלא ע*שג ריתה
 דצמד העיצרה רוטיש ליז '•ראהו רהוזכ תעדלד ל״שמ ןייטו
 ןוט כ״או .שרעי הזחכ דע לאמש דצמו דוביעה דט ןימי
 ךרואב ןינ תועוצרה רועישמ תחיפ סא ל״ז ם״במרכ סעדד
 רסחש הזכ עריא םא קימסה העד ןכו לושפ בחורב ןיב
 העוצרכ ךרוא רסחש וא הרועש ךרוא רועישמ העיצרה בחור
 שחיני .תרחאב א״או הזמה דע לאמשמו רוביעה דע ןימימ
 ׳יפאו י״שב החיא רוטפי ר״ש א־ה םא קר .הכרב אלב
 ןחלשה תאס ש״סכ .ר*שס לע ןיכרבמד םיזנכשאה הרבסל
 די לש איה םאו .ש״יעי נ״י חוא דיי ׳יס ע־שה ריציק לט
 אלא ול ןיא םאו ד־שה לע ךרבישכ כ״חא החוא רוטפל ןיוכי
 .ובלב תוכלמו םש רהרהי קר תוכלמו סש אלב הילע ךרבי איה
 רוקסב ב״יסו י־ט חוא דיא כט1 ךרבד בתכ שיבלהד ג״עאי
 ס״כבו ׳ז חוא ׳ח "ש ליעל ומהכ רבכ .ר תוא המכח
 כ״כו .שרטי לד ;רמ דמכ "סאי בורה דנמ ׳יפא ל־בסד
 חוטיצרכ ךרוא רועישמ סחיפ סא ךרגמ וניאד נ*י חוא סרע

 : ש״ועי שאר לש ןיב י״ש ןיב
 יסלו׳סי םיארנו סיילנ ססויהל ביט ר״ש ןיליפס םש (?ה
 .הילשב סיסטמ ויהיש ךירצ ל״ז י״ראכ חעד
 ש״ס ׳ח חוא ס״עש ןייעי .ש״יעי א״י היא ׳מ ׳יס ל״שמכ
 (ןיס ליעל ד״נהו ואריו ארק ׳יפב ד־סל ׳יס ץ״גשסה םשמ

 :ש״יעי גט סיא
 וא סיילנ םה סא דיפקהל ;יא די לשבו .ההגה םש (ונ
 ודגבב םיסוכמ ויהי י״שח יסכ שיבלה ברהו .םיסוכמ
 ׳המוא ׳טרבה ואינהו .חואל םירחאל אלו סואל ךל ביסכד

 :ב״ל חוא ה״נ ׳יס ל״שמ !יימי .׳יסה (ןוס ת-פשו
 (חכ) ׳יפה



 חרוא םייח חב ןיליפת תוכלה
 ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכ ךיניע ןיב תופטוטל ויהו ביתכד םושמ הלחת ץלוח שאר לש ןיליפתי ב הלוגה ראב
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 :ןתצילח תעשבו ןתחנה תעשב ןיליפתה קשנל םימכחה גהנמ י ג :הלחת די לשב עגפי םחינהל ׳מידאיסהמרחיו
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 יכי .יאה
 םייחה ףכ

 ׳0! העש לכב ןיליפתב שמשמל םדא ביימ ,׳א ׳יעס (א
 רנזגש רחאל דימד םהמ רכזנש העש לכב ייע
 .סעדה חסיה ידיל עיגי אלש ידכ םהב שמשמל בייח סכמ
 אי׳א ג״סרס .זדנט ׳א סוא ר*א .ש״החמו א״קס א*ס .ח״ב
 ןייעו .,א היא ליסח .ג״ע ׳ס {ןד ץפ .׳3 חוא ז״ר .׳א הוא

 :ז״חאש היאבו .,א היא בלל הפי .־א חוא הירע
 תעדה חסיה ןינעב סנה .םהמ וחעד חיסי אלש 0ש <כ

 חסה אי־קנ אל רומהו ש״ארהי• הנוי ירה תעדל
 שיסכ .שאר תולקו קוחשב דמיע אוה כ*אא רוסאו חעדכ
 'זנה םשב סש ח״בה כ״כו .שרעי י״בו רוטב דדנ ־יסג
 דימת והעד אהיש רחבומה ןס היצמ לבא לדו בחכש אנא
 הלטב החישב ךישמל סהס וחעד חיטי אלשו •ןיליפחה לט
 סהב שמשמל סלא בייח הז העטמש תופר חיבשחמב רהרהלו
 ז״ל ־יסבו חיכ ׳יסב ליעלדכ ןהמ ותטד חיסי אלש העש לכ
 ז־ר ,׳א חוא •יסה הזב ב״יס .ב״קס םש א״מה כ*כו .ל״כט
 חסיה לכד בחכ ל*ט ׳יס 'ירא הנאש ברה ם:מא .׳א תוא
 םתעיסו ל״ז ץבמרהו ם״במרה ירבדמ ןכ חיכוהו רוסא תעדה
 שורד תונווכה רעשב ל״ז י״ראה כ״כ1 .ש״יעי רקיט ןכו בתכו
 ־יפאו עגר לכב ןיליפתהמ ותטד חיסהל ריסאד ןיליפחד ׳ס
 רוטפחיי ללפתמ וא הרותב קסוע אוהשכ קר ללפתמ ותויהב
 ב״ע דיל {ןד ח״יע .ייפ ןיליפתה רעש מ־עפב כ*נו .ס״ימי
 רעשבו .׳נ חוא הירע ןייעו .ש*צמ .הוצמו דיגנ .מ״דנה
 ז*ע ארונ השעמ איבה א*ע ב־כ {ןר ביכ המרקה םיליגלגה
 רודמ לודג דמא םכחל וריעב ליז ייראה האר תחא םעפש
 הציחמל התע ותולעהל ונמז עינהש םינש סמכ ונממ סינפצש
 הלעמה ךרע יפכ יכ הלמסב היהש הסמ הנוילע רתוי
 טוחכ תיצמ יקודקדב ייפא רתוי ךכדזיש ךירצ וחוא סילטסש
 ;מ ותעד חיסהש לט שנענ היה םירבדה ללכמו הרעשה
 הלהבל דלינ אלו קירל ענינ אלש סירסי ורמואב ןיליפתה
 הליפתב ןיסמ ותויהלו לאיג ןויצל אבו תשודק רחא שדנכ
 המו לקה קודקדה ז״ע שנענו ןיליפתה ןס ותעד חיסה איהה
 ד״כע ושאר לעש ןיליפתב אלו ותליפתב ןיוכמ וניאש ימ השעי
 .םש ש״צמ .םב היצמו דיגנ .הש תרפבו םש ח׳עפב הז אבוהו
 ש״טנ״ע ׳ס {ןרקש .׳ב חואר״בממ.׳א תוא ב״יס .םש ר״א
 אלש רדג ןינפלו ל״סמה םש בתכו .יב תוא ליסח .יה תוא
 לט ןינהוכ ויהש השעמ ישנא יתיאר ןיליפתה ןמ ותער חיסהל
 {ןכ כ״כו .לייכמ ןיליפת תנווכ הזכ הליפתה רודיסב {ןר לכ
 טושפו .יב חוא ז״ל "סנ סחנמ ירבד ו״כ חוא דרי ׳יס םייחה
 סא ׳יפא אלא רודיסב {ןד לכב בותכל ךירצש אקוד יאלד
 רודיסה יפדמ הלעמל החינמו ריינ וא {ןלק תכיתחב הז בתיכ
 ח״א ;ב כ״כו .יד רוכזיו עגר לכב התוא האריש ידכ

 :ז״י תוא הרש ייח ׳פ
 ךר״צל וניכהל ח״ס היגמה .םהמ ותעד חיסי אלש (ג
 וילע ןיליפתה דועב תבשב הרותה תאירק
 ירכ ןיליפתמ סיחעד חסא היחרכ לעד דבע ריפש ואל
 תורסחב וניקיחכ ח*סה חסגכג ובלו ויניע ותעד ןתיל

 סינהלו בותכל ךירצ םימעפלו םידרפנו םיקובדו חולת׳י
 עובשה יפד ימרתמד ןינמיזו העירי הזיא רופתלו ל׳־:נו
 ,תעדה חסיהמ טלפ אל הז ןמז לכו תורבוח ןייהח וא הכורא
 רוענל םוקמ ןיאד סגהד בתכש ש״יעו .׳א חוא ריבדה חחפ
 אלא תעדה חסה יבשח אל ר״מ ׳יסב רוטהו יי׳ר ירהש וב
 ותנמואו ותכאלמב קסעתמ לבא ר׳־קו קוחשב דמוע אוהשכ
 תוטישפב כ״כו ד״סשה ארקנ הז ןיא שממ םהילע ותעד ןיאו
 ול ןוכנ ׳כ רבד חא אריה ס״מ ו״ט חוא ד״י ללכ א״ח
 ןמזבכ םויס לכ ונילע ןיליפת ןיא ןוידב ןנאד ןויכד רהזיל
 אל ייפא ר״הסהמ רהזיל ןיכנ הלק העשב תוחפל דומלתה
 רסא לדנ ׳יס הירא תגאש ירה דועו .ריקו קוחשב היהי
 וריסחה לד םירומש תצמו ל״ז י״ראה טיברד ש״כו .ירמגל ד״הסה
 הז ׳יסב ריאהל ןייע לודג םנסי סשועד וראיבו הזנ דאמ
 ירבדמ סיאר איבהש ש*יע דועו .רימחי שפנ לעב לכ יאדוד
 .ש־ועי ׳ר חוא ז״שמב םכ ג״מרפהו ז־ס ח״ל ׳יס חיבה
 : שיועי וסע ןידהד בתכו ו־כ חוא ד״יי ׳ ס םייחה {ןכ ואיבהו
 לע רובעל אלש ידכ .הלחת די לשב שמשמיו □ש (י
 איהש דועו .ושומשסל ול הנומש איהש סוצמה
 ןמוקממ םהינש וטמשנש ןאצמ םאו .שובל .קוספב תמרוק
 ויהו ארקמ הליחת י״כ ריזחהל ךירצ ןיריבעמ ןיא ואלב
 .יא תוא א״א גימרפ .חופטישל ויהי ךיניט ןיב ז־כ תופטוטל
 א״ס ׳יס ןמקל כ־ג כ*נ יוכו תואל םתרשקו רמאישכו ש״סו

 :ו״ס חוא דיסב םשל ונירבדב ןייעו .ה״כ ׳יעס
 רישת ץליחו 'יכו הלחת ץלוח ר־ש ןיליפת ׳ב ׳י^0
 םשב ב־קס א״מ .עבצאהמ העיצרה ריסמש רחא
 בלל הפי .יב תוא א״א ג״מרפ .יד חוא ר״א .איזר אילג
 ׳ג וא ׳ב סג ריסי ליז לאטיו ש״רהמ תערל וסימ ׳יג תוא

 ותהגהב בתכש אוהו .רישת ריסי נ״מאי עורזה ןמ תוכירכ
 ייראס ירבד תוושהל ידכ ןיליפחד ׳ה בירד ףוס רוכה רעשל
 סופדה ןמ רסחש ינפמ וקיתעהל יחכרציהו ע״שה ירבדל ל״ז
 רמול לכונ ילואבו ליזוי ןשי ייכ רוכה רעפב כ״מ אלא
 ריתהל םיגהונ ונא .םהיניב םילשה ךויחל ידכ
 ונא כ״גו עדונכ המא ארקנה עבצאכ לעמ םירשקכ
 ולאכ אוס זאו עורזהמ ׳יפא םירשק יג ׳ב םיריחס
 סירתמ ונא כ־חאו רישהה םיריסמ ונא כ״חאו י״שחה טרסוה
 יכ תורבסה יבכ םישוע ונא כייעו ירמגל יישח ריסהל
 יישמה טרסוה ולאכ סיל הוה עבצאבש םירשקה לכ רישהשכ
 ר־שחה ןיצנוח טיהויהבו ל״ז ברה ירבדכ ריש כ״חאו הלחת
 .ל״ז קיירסס ירבדכ היל הוה י״שתס ירמגל ןיצליס כ*חאו
 המודמכו ימי לכ ינא יתגהנ ןכו ץנמה תותימא דמלנ הזי
 כ״כו .לינע סילוחו ל״ז ברה ירמ אצא גהט היה ךכש יל
 ׳זנס םשב ׳ד חוא ׳יסה הזנו ד״וי חוא היכ ׳יס ר״בחמה
 יוא ליסח .,ו חוא ש״ט .הילשק ׳ת תוא א־ח ליכז .א״ע ב״מ {ןד ץיש
 "ן חוא ד״וי "ם עיש ריציק .יס חיא דרי ׳יכ םייחה ךכ ,׳ג
 .יס חוא הרש יימ ׳ס ח־א ןב .ס״י חוא סיכ ׳יס ס״עש
 ףוס ׳ומה ימשמ לד וישרסמ חחרכהל חרכה שיש בתכו

 חסונ



 ונ םייח טכ ןיליפת תובלה חרוא
 :דחא ףיעס ובו טכ

 :תושמשה ןיב תבש ברע םצלוחשכ וליפא ןיליפת ץלוחשכ הכרב םוש ךרבל ןיאא א

 םייחה ףכ
 ןמז

 הלוגה ראב
 ת״הג ש״אר א
 ׳סוסהו ת״ר סשב

 המכבו ו ׳ל תוחנמב
 :יתכוד

 ו ז •רומ היכש ר,רס בהנש ד״ע !לד {ןד הלפהה ססוג
 :ש-ונ׳ ׳!כו י״שס ריסמ כיחאו ,יכו ושאר לעמ ר*שח ריסמ
 לש סופירכס ס״הו .דמועמ ר*שס ץולחל ךירצ □ש (ו
 סטטכו .ג״קס א״מ .דמועמ ץילמל ךירצ עבצאה
 ןייעו .רמועמ סוכירככ חושעל ךירצש ומכ ם״הממ בסנ
 ץ״ש .יד תוא ז״ר כ״כו .ח״ס סוא ה*כ ׳יס ליעל ונירבדב
 •יפ לדיג רשקו ד חוא ׳ב ׳יש ריסש ןרופצ .א״ט גימ ךד
 בהנש דרי תוא־ ס״נ ׳יס ב״וסכ אלדו בסנו ,ד סוא ־ד
 ג״ס ל״כז .ש ועי בשוימ עבצאה לעש העיצרה הסוא ץלוח
 ה״כ ׳יס בלל הסי .סש טייחה ךכ .סש ל״סח ׳ת חוא
 חרסה הגד םייחה ךנבו ל״סחב סש עמשמו .ס״כ חוא
 עבצאה חוכירכ סע ריסמש עורזה לעס סוכירכ ׳ג ׳ב
 ןישש עורזכ לעב סוכירכהד נ*עאו ,סרעי דמועמ היהי
 האיכ התחנה ךרדכ בשוימ ססרסה הג ל״צ כ*או בשוימ
 בשוימ אקוד ויהיש עורזה לש חוכירכב הדיפק כ*נ ןיאד
 י״שס סחנהד ןיליפהד ׳ה שורד ׳ווכה רעשב ל״ז י*ראה שימו
 ןיליפת לש החנהכ רקיע לע אוה דמועמ אלו בשוימ ל״צ
 סרובקה לע רשקש רחא לבא תרויקכ לע הרישקה איהש
 רמיטס עורזכ לש אונירכה השעי סא הדפקה כ״כ ןיא
 איצוהל אלש דאמ רהזנ היכש לד י״ראהל וניצמש ומנו

 חריפקה םיקמנ הלעמל ונרשקיו י״שס היניש רע ןסיכמ ר״שס
 יזה ןיידע ךרכ אלש ידשא האיצוהלמ ששוח היה אל היחאו

 רקיע אמלא סש ׳ווכה רעשב ש״סכ ועורז ביבס סוכירכ
 ןיאש ןויכ כ״או הרובקה לע הרישקה אוה סמנהכ
 הנ בשוימ אקוד ויהיש עורזכ היכירכ לע הדיפק כ*כ
 ךכו ליסחה וישכ כ־עו בשוימ ויהיש הדיפק ןיא םחרסהנ
 תוכירכ יג ׳ב חדסכל עבצאה תוכירכ תרסה ל״ז םייחה
 !ייעו .חירטהל אלש ידכ רמשמ םלוכ ויהיש טודזה לטש

 :יט סוא הרש יימ ׳ס חיא ןב
 ץולחל ךי־צ י׳שה לבא .רמועמ רישה ץולחל ךירצ □ש (ז
 רוככ רטש .בשוימ והוא חינהש וסכ בשוימ וחוא
 .־ב הוא ברס ,ג״יס א״מ כ״כי .ןיליפחד ׳כ שורד ךוש
 א״ע גימ ךד ץ־ש .ד סי.א ז״ר .־,*וי חוא היכ ׳יס רינמס
 א״נ ךדב ׳ווככ רטש לדו ׳ג חוא ליסח ־ה חוא א״מ ל״:ז
 ריסיו בשי היחאו סיכב הנחיניו רמועמ ריבס ריסי ד־ע
 הנמיניו החנה חעב אוהש וסכ בשוימ י״שס

 ןמזבו .יט חוא ןמקל ןייטו •ל״נט חילטה ריסי היחאו סיכב
 ןינכ סיכב ׳חינהלו ךכיח ולפקל ליכי וניאר חרכה ול םיש
 סט ךפימ ללפתמ ךניחו ךסומ תלפה םדיק וצליחש חירנ
 אהרבטסכ רצ ונייהד ךיפיהב הציצקה חיני אלש רהזי רוביצה
 ךכיחו רשויב ונחיני אלא הטמל חינ לש ופוגו הלעמל
 :טיי חוא הרש ייח יפ ח״א ןב .ךסימ חליסח רחא ונלפקי
 .לאמש דיב ר״שח ץלחש ובר הארש הילשב בתכ <״
 ינפמ ןסצילמ וילמ השקש הארמש סטטהו

 רמא ןיצלומ יקנ ךיג ונל ןיאש ינפמ ךא םויה לכ ןסיצסש
 ןייעו .יד חוא ריא .םש א״מ .לאמשב ץלוח ןכלו הליסמה
 ריכחמ .דרי חוא היכ ׳יס ביוס כ״כו ׳ב ׳יטס זיל "ס

 .יס חוא איה ל״כז •איע ביס ךר ץ״כ .דיגי חוא סש
 .יפ סיס ד״וי ׳יס םייחה ךכ ,יו סוא ל״סמ .׳ה חוא ז׳י
 שוא הרש ימ ׳פ ןייא ןג .ך חוא דרי ייש טיש רוניק
 .סש ליסח .אמטט יאהמ לאמש דיצ ץולחי תילטה ןכו .דרי
 סדא לכ ;ימיב ץילמי רטיאו .םש ח״א ןב סש םייחה ךכ
 הז ןינמל רטיא ירקימ לאמשב והכאלס לכו ןימינ בתוני

 גימרס .יג תוא ש־הממ •סדא לכ לש ;ימיב ץליחו עיכל
 :׳ד חוא םלוע יחספ יג חוא א״א

 ךירצ חילטה ןכו .דמוטס ר״שס ץילחל ךירצ □ש (ט
 ליעל ןייע .דמשמ וחינהש ומכ דמועמ ץולחל
 ל״כז .סש ד׳בממ .ל״זנה ׳ואב ברס כ״נו .יד תוא ׳ח ׳יס
 ןיליסחה הצילח רחאל א״כ חילטה חא ריסהל ןיאו .םש
 חילשה היהי ךכ :ןיליפתה םדיק תילטה תחנהש ימכ יכ
 ריכה רעש .ןיליסחה סא ריסתש רחא דט ךשארב
 סש ר׳בחס .לדנה תואב ברס כ״נו .ןיליפתד ׳ה שורד ךוס
 רחא א*כ ןיליפתה ריסהל ןיאו .םש ע״ש רוציק .םש ל״כז
 ליעל !ייעו .םש רוכה ׳ש .ךל הוקנ ןכ לעו חבשל ונילע

 :סייפ חוא ה״כ ׳יס
 סשב ד״קס א״ס ׳סיחבכ לע סשיצרס חינהל ןיא (י

 סיהנהד ינפמ ם״החס גחכ םעטהו .איזר אילג
 סשיצרבד ר״קס ךוסנ א״ס ש*סו .חוטיצרהמ הרומח ןתשודק
 הלעמל םחינהל ריסא ןירדצה לט םחינהל רשסאד ןויכ
 ׳ישב ליזא היחטישלד ,א חוא א״אנ ג״סרפ בסכ
 ש״סו תועוצרמ דחוי םודק !יא ארותיחד ד״י חוא ז״כ
 איה רכו הליפתה לט העוצרכ ךורכל ןיאד םש■ ס״רש
 .ש״החס ןייעי שישי רישת ומכ' יולת אהיש ידכ ינפמ
 לט סג ע־סב ׳ימב הל שי החא לכש לד ייראכ ירבד יסל
 :ז״סאב הואנ ןי עז •ש׳שי ז״ל חוא ס ׳יס ל״סמכ חיני אל אחרבעמה
 דחי ןכריכ אובו דחיב ח״רו י״שר שיכלל יגהנמש (אי
 אסרבעמ לט הציצקה םישי אלש רהזי .סיכב םחינהל
 הז לצא הז חיטיצרה לע םליכ חיציצקה חיני אלא ינשה לש
 .א״ס חוא ז״כ ־יס ליטל ןייעו .ייע היא הרש ייח •פ יח שיא ןב
 סיטמ .הנוי יפנכ ש״ט םיפנככ םכריכל סינכונ שי (כי
 ךד ץ־ש .ז חוא ז״ר .םש א״ס .־סיפה ׳ס םשב

 : ׳כ חוא סיחיז יליתש .יג חוא ליסח .א״ע ב״מ
 ןיליפתב זחאי אלא ןיליפהכ לילכיו סוטיצרב זחאי אל (גי
 סש א״מ .יה ׳יעס חנק ׳יס ש״סכ חועיצרכ לולגיו
 ןיליפתה חהופבכ ןכו .סש םיתיז יליתש .דש ץ״ש .סכ ז־ר
 םליע יחתפ ׳ג חוא א״א תכיס .חשיצרב אלו סיסבב זחאי
 חילמה ן־חנימ ובש םינכ יסבש טוחה !יכרוכשכ ןבו ׳יסכ ךיסג
 ביבס סיכה לילגי אלש רשסאד יאמ לכ ר-זיל שי ןיליפתהו
 יחעסש ןכו ןיליפתה דיבכל סינה ביבס טוחכ אלא טיחכ
 ןיליפת לש סיכ ביבסש טחב ם״נו זש המימ ל״ז ׳א לידנש
 .רבדכ יל השקי אל ךכב ימצט ליגרהל קדקדמהו ןמצט
 טימה ןיזחואש ןיליפסכ םיכ ןיחחיסשכ סישוט הפי אלש ו״קו
 הילאמ חחחסנו סרטננו ריואב הילחנ סיכהו הלעמ דצל
 ךד תוטמשהג ריבדה חספ .ןניסכ ןיליפתה דובכ הז ןואד

 חייר



 ף= םייחה טכ ןיליפת תוכלה
 בהכו אדנ חוא דרי ׳יס סייסה (ןכ ואיבהו .ב־ער ס־יר
 ׳ס ח״א ןב כ״כו .םידמחנו םינמאנ םימייקו סייס וירבדד

 . א״ל סוא ה־כ ׳יס ליעל ןייעו .ד״י חוא הרש ייח
 אלד ס״בה בסכ ׳וכו י״ש וילעו ר״ש קיחב סיניו □ש (יי
 שאר לשל דחאו די לשל דחא םיקית ינש השעי

 לשב די לש (ןילחהל יטסימל יתאד םאר זדנו די ז*ע בותכיו
 הז לע הז םישיו רצו ךורא דחא קיח השעי אלא שאר
 סיכה ילושב ר*שח חיניד ל׳רו .ל*כע חועס יחא אלד
 םחינהל אבישכ ידכ סיכה שארב ולצא הלעמל י־שחו
 ר״שחד שממ הז לע הז אל לבא הלחח די לשב ענסי
 .ד*קס א״מ ןייעו .בימ ׳יס ש״מכ די לשמ הרומח ותשודק
 קיזחהל ידכ קיחב שי םא ל״ח ובתכ חוחנמב תופשוח יקספו
 די לש חיני כ״חאו ר*ש הליחת חיני הז דצב הז םהינש
 אמלע יגיהנ יכהד םש אדנה בתכו .ח״בה ־־בהו .ל״כע ולצא
 ׳יס גייס כ״כו .׳א תוא י״כרבה כ״כו .הז לצא הז םחינהל
 סיכב םחיניו .דיוי חוא םש ר״בחמה ד״בהו דיוי חוא ה״כ
 ל״כז ׳יסה הזב ט״הגהב ןרהא די •םינפב םינפ הז לצא הז
 א״כ חוא דרי ׳יס ע״ש רוציק .׳ד חוא ל״סח .׳ח חוא איח
 תוצמה לט ריבעמ אהיו הלמח ר־םחה חקיל אבי אלש ידכו
 ךילמי אלו סיכה לאמשב י־שח חינהל דימח ומצע לינרי

 םושב ךילחי אלו סיכה ןימיב וא סיכה ןימיב ןחיל ןמז םושב
 אבי אל אליממו עבט השענ לגרהו סיכה לאמשב ןתיל ןמז
 לוק ןייעו .׳ו תוא היכ ׳יס ל״שמ ןייעו •הלחת ר״בתה חקיל

 :׳ל חוא בימ •יס בקעי
 סיכו חילטה חנומ ונש ןוציחה סיכב רהזי □3 (יט
 לט הלטמל רודיסהו תילטה חיני אלש ןיליפתה
 תיציצה תשודקמ הרומח ןיליפתה תשודקש ינפמ ןיליפתה
 ידכב תילטה ןמ ךומנו דצה ןמ ןיליפתה חיני אלא רודיסהו
 אל םגו תוצמה לע ריבעמ אהי אלו הליחת תילטב עגפיש
 ג״ט ג״מ ךד ץ״ש ןייע .ןיליפתה לע הלעמל תילטה אהי
 ונירבדבו ,מ חוא םש ל ׳סמו ׳ג תוא ׳מ ׳יסב ח״טש ואיבהו

 : א״ק חוא סט ׳יס ליעל
 ד״ויב םירפס תחפטמ ומכ .רוסא זנטעש ןיליפת קית (יט
 יחספ 'יסה ךוסב א־א ג״מרפ .־ט ׳יעס א״ש ׳יס
 :רוסא וירבד יפל תילטה סיכ ה״הו ׳יסה ךיס םלוע

 ךנוהמ ׳ה חא דבכ .ט״כק ׳יס םידיסח ׳סב בתכ (בוט
 ךל שי רתוי בהזו ךסכ רומשל זגרא הנוק התא
 בתכ הזמו .ל״כע ןיליפתו ךירפס עינצהל האנ זגרא תונקל
 לש קיתה השעי רשועב ׳ה וננחש ימ .ד תוא ל*ז בלל הפיה

 :םרעי בהז וא ךסנ
 ונייה 'וכו ןיליפתה קשנל םימכחכ גהנמ 'ג ׳י^0 (יח
 ;סינכמש תעשבו סיכה ןמ ןאיצומש חטשב
 יכ הוצמה חא בבחל תאז השעי סדא לכו .ןסיכב ןעינצהל
 חוא ל״סח .ביעתו ארהוי םושמ וב ןיאו .הוצמ הוצמ בובח

 : ׳א תוא ג״מ בלל הפי .,ה
 םחיניו םלפקי ומצעב אוהש בוט ןיליפת ץל1חשכ <ם'
 םינתונש םתואכ אלו הוצמ בוביחל םיכב
 יבג לדראד וניצמ הזל אמגודו ולפקל םהלש שמשל ןיליפתה
 :ט״י חוא הרש ייח ׳פ ח-א ;ב .םלכ דגנכ רכש לטינ ללוגכ ת״ס
 יקופאל ׳יס ׳וכו ןיליפת ןליתשכ הכרב םיש ךרבל ?יא (א
 ויקוח רומשל ו־־בקא !'"37־. ויהש אברעמ ינבמ
 ל״ק אלד המחה תעיקשנ ךומס ןיליפתה ןיצלוח ויהשכ

 המימי םימימ תאזה הקמס תא תרמשו ירבס וסניאד והייחווכ
 יכרבמ ויכ ךכיפל ץליסח ןמז ואל הלילו ןיליפתה לע תרזוח

 חספה תקחב יסו הקחה תא תרמשו קיססד ל״ק ןנא לבא
 ואל הליל ל־סד ס׳במרהל ׳יפאו ןיליפת ןמז הלילו יעחשמ
 .י׳בב םעטה ראובמכ וז הכרב ךרבל בתכ אל ןיליפת ןמז
 עיכל זאד ל״ר תושמשה ןיב חנש ברע ןצלוחשכ ׳יפא ש״מו
 זיכע לכה ירבדל ןיליפת ןמז ואל חבש אהד םריסהל ךירצ
 חא חרמשימ ואל םריסהל זא ךירצש המד סושמ ךרבל ןיא
 לע תואל ךל היהו והב ביתכד םישמ אלא סיל ןניסלי סקחה
 ראובמב .חוא ןפוג ןהש םיבוט םימיו תותבש ואצי ךרי
 חיא ׳ל ׳יס ןמקל דוע ראבתיו .שובלו י״בו רוטב הז לכ
 אברעמ ינבל רכז תושעל ידכ וסימ .ד״סב ׳ד תואו ׳א
 רמאיו קוספ ןיליפת ץלוחשכ רמאי .ויקוח רומשל ןיכרבמ ויהש
 .׳א חוא בלל הפי ׳ג חוא ח״ול ׳וכו לוקל עמשת עומש סא

 : ׳ג תוא ח*כ ׳יס ל״סחה כ״נו
 ןייע .תושמשה ןיב חבש ברע ןצלוחשכ ׳יפא 0ש (ב
 .׳ב חוא ד״החס ןייעו ׳ק חוא סי׳כ ׳יס לישמ
 ןיליפתה וילע ןיחנוס ויהשכ ירייא ליז ןרמד קלחל בתכש
 תושמשה !יב דע וילע ןתוהשהל ירש זאד םויה תליחתמ
 םחיני אלד הדוי אוה סג החנמה תליפת ךרוצל םחינהל.ןכא
 אלש הימעדו א״דיחכל םיכסהש ש״יטו .חבש תשודק םושמ
 אבורחעד ןכו בתכו .ק״ש ברע תחנמ חלפת ךרוצל םחינהל
 רעפ ןייעו ׳ק חוא ה״כ ׳יס ל״שמכ רקיע ןכו .אחווברד
 חלחחמ ךליאו תישימח העשמד בתכש א״ע ביס ךד ׳וסה
 חרזחד ׳ה שורד ב״ע בימ ךדבו שייעי חבש תשודק תססות
 ייבשר ירמאמ ׳שבו ג״כ המדקה םילוגלגה רעשבו הדימעה
 לט םשל ונירבדב היעבו •ש״ועי ׳וכו התעו ה״ד םישודק ׳ס

 :ןינעה ראבתי ׳ווכה רעש

 ׳וכו וריבח תא הארישמ רקבב ןתחנה ןמז ׳א ׳יעס (א
 סושמ וריבח חא הארישב ותוא ולחש םעטהו
 םש יכ ץראה ימע לכ וארו ביתנד הייאר בוחכ ןיליסחבד
 .א־קס ז״ט .שובל .הנוי וניבר םשב ייב .יוכו ךילע ארקנ ׳ה
 אמלעב אתכמסא אלא הז ןיאו .׳א חוא ר״א .יא חוא תרע
 אלא אוה ןיליפת ןמז הליל ל״יק ןנאד ןויכ םעטה רקיעו
 ש״מכ םהב ןשייו םחכשי אמש הלילב םחינהל ורסא םימכחד
 י״בב שי׳מכ םהב חיסי אמש אוה הנישה רוסיאו ׳ב ׳ימסב
 ןנבר הונמסא ׳3 חוא ת״ועו ג״קס ןאכ ז״טו ד״מ ׳יס
 ןמז דע םחינהל אלש ׳וכו ץראה ימע לכ וארוד ארק יאהא
 אוה לכה הזה ןמזה םדיקש ׳וכו ליגרה וריבח חא האריש
 ׳ב 'יעס שובלה ש״מכ ׳זנה תוששחל שוחל שיו הליל ללכב
 ם״במרסל םנו ׳נ חוא םיתיז יליתש .׳א חוא ז־שמב ג״מרפו
 ד־וי ןיד ד״פב ש״מכ אוה ןיליפת ןמז ואל הליל ל״סר ל״ז
 תא האריש דע ןיליפת ןיסינמ ןיאד כ״ג םעטה ל״י ח״סמ
 ייראה ירבד יסל םג ןכו ׳זנה תוששח ינפמ ׳טו ליגרה .וריבח
 ןיליפתה רייש ח־עסבו ןיליסחד ׳ה שורד תונווכה רעשב ל״ז
 ןס אלא ןיליפת ׳יחב שי אלו ןיליפת ןמז ואל הליל במגש זיפ
 האריש ןמז דע ןיליפת חינהל ןיאד כ״נ ל״י ךליאו רקבה רוא
 יסל רמול וצרש ומכ אלו ׳זנה תוששח ינפמ •וכו וריבח תא
 רחשה תולעמ הליחתכל ןיליפת חינהל רתומ ל״ז י־ראה ירבד
 ורימחהש סמ דגנ לקי לד י־ראכש רמול סחו הלילמ יכ ךליאו
 ןכ וקספו ב״ע ׳ט ךד תוכרבב ךורע דומלת אוהו דומלתב

 םיקסופה



 זנ םייח ל ןיליפת תוכלה חרוא
 :םיפיעס ׳ה ובו .ןתחנה ןמז ל

 חינהל רוסאי ב :ונריכיו תומא ׳ד קוחרב תצק ומע ליגרה־ וריבח תא הארישמ רקובב ןתחנה ןמזא א
 םה ׳יפא וילע הכשחו המחה עקשתש םדוק םחינה םאי .םהב ןשייו םחכשי אמש הלילב ןיליפת
 םוקמ ול היה אלש ינפמ המח ־עקששמ ןיליפת ץלח אל םאה .ןכ ןירומ ןיאו רתומ הלילה לכ וילע
 עיגישכו םחינמ המכשהב ךרדל תאצל הצור היה י ג :ןכ ןירומו רתומ ןרמשל ידכ וילע ואצמנו ןרמשל

 ןנמז
 םייחה ףכ

 הלוגה ראב
 .׳•ג תונרג א
 סכב תוססות ב

 ימלשוריה
 .ו״צ תוחנמ ג
 ד״ס ס״במרה ד
 ש״ארו ת״המ
 ארמגה שוריסג
 ׳צ תוחנמב סש ה
 סש ו .ף״ילה 'יג

 ךירצ הרימשה ליבשב וילע וראשי רשאכו ,׳ב תוא ז״ר ,י״ב י״ראהש אלא םינורחאהו ש״ארהו ם״גמרהו ף״ירה םיקסופה
 ,םש ז״ר ,ד״קס א״מ .ןרמושל ידכ השיעש םיחודל רמאיש אוה ןיליפתד ןיחומ תאיב ׳יהנ ןמז תלחתה רמול אב ל״ז
 רוסאד ,ןצלוחל ךירצ ןשיל הצור םאו .׳ו תוח םיתיז יליתש דע א "כ םחינהל ןיא ינ נ״הא לבא ךליאו רקנה רוא ןמ
 םאו /ד תוא א״א ג״מרפ ןייעו .ד״מ ׳יסב ש״מכ םהב ןביל םהירבדמ זוזל ןיא יכ ׳סיסבו ם״שב םימכח ועבקש ןמז
 ידכ הלילב וילע ויהיש ליבשב םוי דועבמ וילע םחינמ .טושפ אוהו
 ךכ ליבשב הליחתכל םחינהל ןכ ןירומ ןיאו ,רתומ ןרמושל ׳ד קוחרב תצק ומע ליתה וריבח תא הארישמ םש (ב
 ׳ה תוא ליעל ונבתכ רבכו ,ד״קס ז״טה םשב םש ז״ר ריכישמ רחואמ רתוי הז ןמז .ונריכיו תומא
 תילטב ףטועמ תויהל אלש דאמ רהזנ היה ה״הלז י״ראהד ז״שמב ג״מרפ ,׳ג ׳יעס י״מ ׳יסב בותכה ;בלל תלכת !יב
 לכמ קחרי ושפנ רמוש כ״ע הממה תעיקש רחא ןיליפתו אלו רחאל בוטד ׳א תוא ל״החה בתכו .ש״ועי ׳א תוא
 ויהי לבל תרחא הרימש םהל תושעל לדתשיו םירבדה ולא ונירבדבו ׳ב תוא א״אב ח״נ ׳יס ג״מרפה ש״מ ןייעו .םידקהל

 :ב״עתו הממה תעיקש רמא וילע ןיליפתה :ק״ודו ד״וי תוא א״נ ׳יס ןמקלו י״ח תוא י״מ ׳יס ליעל
 ,םחינמ המכשהב ךרדל תאצל הצור היכ ,׳ג ׳י^ם (ח ונריכי הברה ליגר וניאד .תכו תצק ומע ליגרה □ש (ג

 שי אלד ל״ז י׳דאה םשב ׳א תוא ל״שמ יפלו וליפא ונריכי אל ליגר וניא םאו קוחרב וליפא
 תולעמ א״כ םחינהל ןיאו הזב רהזיל שי הלילב ןיליפת ׳יחב •ט ףד תוכרב תופסותו ימלשוריה םשב י״ב .דאמ בורקב
 םסינהל וריתה אלד םירמוא שיש טרפבו ךליאו רמנה ז״טה כ״כו ,י״רו ש״ארהו ׳וכו םירמוא םירחא ה״ד ב״ע
 םשב י״בה ש״מכ ודבאי אמש אנשח שי א״כ המכשהב :םינורחאהו ג״קס
 :א״ע ו״ל תוחנמ ונינפלש ארמגה תסריג אוה ןכו ק״מסה ס חכשי אמש הלילב ןיליפת חינהל רוסא ׳ב ׳י^0 (ד
 םויב ׳יפ ,׳וכו ךרביי ןהב שמשמי ןנמז עיגישכו 0ש (ט םעט !תנש אידכב ןאכמ עמשמ .םהב ןשייו
 ד״מכ ל״יקד ג״עאו ,ןתחנה תעשב הלילב אלו ןמז הליל ד״מכ ל״ז ןרמ תעדד םכב ןשייו םחכשי אמש
 תעשב המכשהב ךרבל ל״ור הז םעטמו אוה ןיליפת ןמז הליל ורסא םימכחד אלא אתיירואדמ םחינהל רתומו אוה ןיליפת
 א״או רוטה םייס מ״מ ןרפ ׳רה םשב רוטה ש״מכ ןתחנה א״קס א״מ כ״כו .סכב ןשייו םחכשי אמש םחינהל אלש
 ךרבמ ןיאד רמואו פ״רה םע קלוח רמולכ ןכ בתכ אל ל״ז ם״במרה קר ׳ופ ראשו רוטהו ש״ארהו ׳ותה תרבס איהו
 תוא ג״וש ,ל״בסד תעדי רבכו ןתחנה תעשב דימ םהילע ןמז ואל הלילד ןיליפת תוכל:מ ד״וי ןיד ד״פב ל״ס ל״ז

 :׳ז חור ח״י ׳יס ל״שמ ןייעו ,׳ה ר״בחמהו ׳א תוא י״כרגה ש״מו מ״כב םש ןייעו ,אוה ןיליפת
 דע ונייהו .׳וכו ךרביו ןהב שמשמי ןנמז עיגישכו □ש (י ןיימו ,ש״ועי הנשמ ףסכהו ׳זנה ל״ז ס״במרה ירבד לע
 ׳יעסב ג״מכ ׳יכו ליגרה ורי:ס תא האריש ןמז :׳א תוא ט״כ ׳ישבו ׳א תוא ל״שמ
 ׳יס ל״שמ ןייעו ,ש״ועי ׳א תוא ז״שמב ג״מרפה כ״כו ,׳•ר וילע הכשמו המחה עקשתש םדוק םחינה םא םש 0י

 :ט״מ תוא ה״כ םויב וגהנמש ט״הגהב ג״הנכש ברה בתכ ׳וכו
 העטש ימ ,׳וכו ךרביו ןהב שמשמי ןנמז עיגישכו םש <א> חלפת רחא דע תילטו ןיליפת ריסהל אלש תינעת םוצ
 צ״א םכילע ךרינו הליג דועב ןיציפת חינהו תוא ןיליפת תוכלה תודומח םחצ ירבדמ עייתסמ תיברכ
 ורפסבו ,׳ג תוא י״כרב ,׳ג תוא ר״א ,םויה ריאישכ ךרבלו רוזחל ב״י תואו א״י תוא י״ח ׳יס ד״סב ל״שמ ןייעו ,ש״ועי ט״ע
 רודיס ,א״ע א״מ ףד ץ״ש ,ט״י תוא ׳ג ׳יס לדוג רשק תילטב ףטועמ תויהל אלש דאמ רהזנ היכ ל״ז י״ראכש
 ׳נ תוא ל״סח ,ב״ל תוא ןתכרבו ןיליפת תחנה ינידב ע״יב .םינורחאכ כ״כו .ש״ועי ׳וכו שמחה תעיקש רחא ןיליפתו
 כ״כו ,׳ח תוא הרש ייח ׳פ ימ שיא ןב ,׳ז תוא ת״עש ףדו א״ע ־ט ףד ץ״ש ,׳ב תוא י״כרב ,ט״הגהב ןרהא די

 :ב״ס תוא ׳ח ׳יס ד״סב ליעל ,׳ב תוא ןיליפת תחנה ןמז ינידב ע״יב רודיס ,א״צ א״מ
 אקוד ונייהו ׳וכו םהנ ןשי אמש שחימל אכילד םש *ב' :ל״שמכו רקיע ןכו ,׳ב תוא ל״ז בלל הפי ,׳ג תוא ת״עש
 לוכי וניאש וילגרב ךלוה וא סוס לע בכורשכ ןרמ ירבד לע ח״בה השקהש שמ ןייע .ןכ ןירומ ןיאו םש 'י
 ןחינהל םיריסא יאדו הלגעב םיכלוהה לבא ותכילשב ןשיל ג״מרפהו ׳ב תוא ר״מאמה ץריתש המו ל״ז
 ןרהא די ,׳ב תוא ב״וס ,ה״קס ז״ט ,שובל ,ןהב ןשיי אמש :׳ג תוא א״אב
 בכור לבא וילגרב ךלוהש אקודו ה״קס א״מ ש״מו ,ט״הגהב אלש ינפמ המח העקששמ ןיליפת ץלח אל םא םש <ז
 לפנ ס״טד םש ןרהא דיכ בתכ ׳וכו רוסא ןורקב בשוי וא רתומ ׳וכו וילע ואצמנו ןרמושל םוקמ ול היה
 תוא ר״א כ״כו ׳יכו ןורקב בשוי לבא בכור וא ל״צו וירבדב ןיאו המחה העקשש םדוק םחינה רבכ םא ׳יס ,ןכ ןירומו

 ינידב ע״יב רודיס .ה״קס ש״החמ ,ז״י תוא ד״י ללכ א״ח ,׳ג אלש כ״נ ןכ ןירומו וילע ראשיל רתומ ןרמושל םוקמ ול
 ה״קס ז״שמב ג״מרס ןייעו ,׳ג תוא ןיליפת תחנה ןמז .הריעשה ליבשב הלילב הליחתכל םחינהל רוסא לבא םקלסל

 ש״מו (00)



 ןבייץך ל ןיליפת חובלח חרוא

 אב היהי ד :ךרדל אציו ביכשהש ןויכ םהב ןשיי אמש שחימל אכילד ךרביו םהב שמשמי ןנמז
 וילע שדקו ושארב ןיליפתו שרדמה תיבב בשוי היהש וא המח וילע העקשו ושארב ןיליפתו ךרדב
 םחינמו םצלוח םש םירמתשסש המוחל בורק תיב שי םאו תיבל עיגיש דע םהילע ודי חיני םויה
 ןיא ןיליפת חינה אלש דע י״עבמ תיברע תלפת ללפתה םאש רמואש ימ שיו" ה :םש

 :כ׳חא םהינחל ול
 :םיפיעס ׳ב .ובו .ט״ויו תבשב ןיליפת ןיד אל

 לוזלז היהי רחא תוא םהב םיחינמ םאו תוא םמצע םהש ינפמ ןיליפת חינהל רוסא טריו תבשב*• א
 םה םנ דעומה לוח ימיש ומצעב הזה םעטהמ ןיליפת חינהל רוסא ןכ םג םדזזחבב ב :םהלש תואל

 תוא

 םייחה

 הלוגה ראב
 י״ט הצינ ז י׳מגנ

 : ׳םוחה שורישל

 ר ׳רהמ ינתכ ח
 א״כק ׳יס לארשי
 ו״ל תוחנמ א
 .ו״ל ןיביריעו
 א״נמרה חנושח ב
 ס ושסוחה םשנ
 תנושסו ד״גארהו

 י״בשרו ק״ירה

 ףכ
 ארמוח אוהש ׳זגה שובלה ירבל לע ב״קס ז״טעב ש״מו
 בשכו רסומ ושארב ןהשכ יארע תניש ןשיש ףא יכ אריסי
 רימחהל ןיאש םיקסופמו דומלתמ תורורב תויאר המכ םש

 ש״ועי דיספה אל לקימהו רימחי רימחמהו י״מרהמ תרמוחכ
 ל״ז םכ םגש רמוא ינאו ל״זו םש ןרהא דיה וילע בתכ
 ׳יפאד ובתכ יכה םושמו רתומ יארע תניש ןשיהד ןכ םירבוס
 אטישפ הלגעב לבא אוה יארע תניש בכור ןשיהד רתומ בכור
 םש ע״יב בתכו "ל״כע עבק תניש ןשי אמש שוחל םיש

 :ז״ונעככ אלדו רקיע ןכו
 .רכו םהילע ודי חיני רכו ךרדב אב היה ד ׳יז?ס (גי
 ב״י ׳ואו א״י תוא י״ח ׳יס ד״סב ל״שמ ןייע
 תילטב ףטועמ תויהל אלש דאמ רהזנ היה ליז י״ראהש
 יפכ הזב םג רהזיל שי כ״ע המחה תעיקש רמא ןיליפתו
 :ב״עתו המחכ תעיקש רחא ןיליפת שבול תויהל אלש ותלוכי
 .רכו םש סירמתשמש המוחל בורק תיב שי סאו םש (יי
 וליפא םירמתשמ םניא םא לבא יבנגו יבלכמ

 :׳ד תוא ה״רע "רתומ לארשי יבנגמ
 ל״ז ןרמ בתכד אה -יוכו רמואש ימ שי ׳ה ׳יז?ם (וט
 אלא "הזב םיקנוח שיש ינפמ אל רמואש ימ שי
 ימ שי םשב הבתוכ תידיחי הרבס אצומשכ וכרד ןכ יכ
 ןרמ האצמ אל וז הרבסו ד״כ תוא ד״י יס ל״שמכ רמואש
 שי םשב הבתכ נ׳׳ע א״כק ׳יס י״ארהמ יבתכב א״כ ל״ז

 :רמואש ימ
 אוה םא לבא ,רכו תיברע תלפת ללפתה םאש םש (ןט
 רוביצהש י״פעא תיברע תלפת ללפתה אל
 ר״א "׳ג תוא ב״וס "ז״קס א״מ "ןיליפת סינהל רתומ וללפתה
 ןמז ינידב ע״יב רודיס "ד״וי תוא םיתיז יליתש "׳ה תוא
 ׳וא ז״שמב ג״מרפ "הכרבב םחיניו ׳ד תוא ןיליפת תחנה
 יואר ןיא התע םג הצורש קר םויב חינה בא והימו "׳ז
 ןייעו "םש ג״מרפ "תיברע וללפתה רוביצלש לכ םחינהל

 :ק״ודו ג״הנכה םשב ש״מ ד״כ ,ר״ס ג״סר 'יס א״מ
 רכזנ תושמשה !יבו ןיליפת םויה לכ חינה אלש ימ (יי
 ׳זחוא א״א ג״״מפ "ארמוחל ז-קיסס ת״דד ןחינמ
 דאמ רהזנ היה ל״ז י״ראהד ליעל ונבתכש סגהו "ש״ומי
 םייק רבכש ימל אקוד ונייה ל״י המחה תעיקש רחא םצלחל
 ןויכ ןיליפת תוצמ ןיידע םייק אלש ימ לבא ןיליפת תוצמ
 !ייעו "חינהל לכוי םויה ןמ וקיפסש ש״היב אוה ןיידעש
 אוהש ןויכ הכרב אלב חיני מ״מו "ב״י תוא י״ח ׳יס ל״שמ

 :טושפ אוהו כ״ג הליל קפס
 בתכ ׳ה תוח ר״אהו ,כ״חא םחינהל ול ןיא םש (יח

 חינהל ול שי םויה לכ ןיליפת חינה אל םאד
 ג״מרפה כ״כו "הכרב אלב םוי אוה םא תיברע רחא

 :׳ז תוא ז״שמב

 .רכו ןיליפת חינהל רוסא ט״ויו תבשב ׳א ׳ך?ס (א
 ףד תומדקה רעש ןייע "דוסה ס״ע םעטהו

 תוצמה רעשבו ,ב״יפ ףוס םיללכה רעש ח״עבו "ד״ע ח״ל
 :׳א תוא ב״וס ש״מו יחיו ׳פ

 ה״הו .רכו ןיליפת חינהל רוסא ט״ויו תבשב םש <ב
 ןלטלטל רוסאד ה״הו .׳א תוא ת״וע .רופיכ םויב
 :׳ג ׳וא ׳ל ׳יס ל״סמ .׳א תוא ת״עש .ש״ועי ׳א ׳וא י״כרב
 וליפאו .רכו ןיליפת חינהל רוסא ונ׳ריו תבשב םש ^
 א״בשרה .אוה ןיליפת ןמז ואל תוילג לש ׳ב ט״וי
 "ט״הגהב ג״הנכ .׳מ ׳יס סיעד םימת .א״ס ׳יס רשתב
 ה״ד ףוס ג״ע י״ד מ״דנהב ש״הנ ןייעו ׳א ׳וא םלוע יחתפ
 רמועה תכרב ןינעו ה״ד ב״ע ה״כ ףדו ׳ונו ת״ל תוצמהו
 :רכו ׳א םויב םיעונענה ה״ד ג״ע א״לדו רכו ל״וח ינבל
 םעטה יפל םנ .רכו תוא םמצע םהש ינפמ םש <י
 (םינוקיתה תמדקהב אוה ןכו) ג״מסה בתכש
 הלימה תוא םהש םידע ינש ול שי ןיליפת אלבש ינפמ
 אל לומינ אלו הלימ תמחמ ויחא ותמש לרע תבשה תואו
 ג״הנכ ואיבהו .ך״ק ׳יס םיבתכו םיקספ .ןיליפת חיני
 ןכו .ד״לשו ביפלא ׳3 ׳יס רשתב ז״בדרה כ״כו .ט״הגהב
 ינידב ע״יב רודיס בתכו ;׳ב תוא י״כרבב א״דיחה תעד
 רוסאד ה״הו •רקיע ןכו ׳ו תוא ןיליפת תחנה ןמז
 ׳ב ׳יעס ש״מכ ע״שה ׳סכ ןיגהונל ונייהו ןחינהל
 םעט ןתנש ל״ז י״ראה ירבדל טרסבו .ל״כע דעומה לוחב

 :־א תואב ונייצש ומכ דוסב
 ג״הנכ .׳מ ׳יס םיעד םימת .ןיליפתב בייח םירופ (׳־י
 ג״הנכה ש״מ ןייע באב העשת ןינעלו .ט״הגהב

 ח״י תליפתו ש״קו רצוי תעשב םסינהל י״קינולש גהנמש םש
 רדסה לע תוניק ]ירוקו םתוא םיריסמ מ׳׳י תליפת רחאו
 א״ל ׳יס ןמקלו .ז״טתוא י״ח ׳יה ל״שמ ןייעו .ש״ועי ׳יכו

 :ג״כ תואו א״כ תוא
 ןייע רכו ןיליפת חיגהל רוסא כ״ג מי׳הומב ׳ב ׳י^ם (י

 ׳ווכה רפשב ל״ז י״ראה כ״כו רהוזה םשב י״ב
 ה״ס שדוק יארקמ רעש ח״ערפבו הדימעה תרזחד ׳ב שורד
 ירואיב כ״כו "דוסב םעטה ש״ועי מ״הוחב ןיליפת חינהל ןיאד

 :ה״ע תוא ה״כ •יס ל״שמ ןייעו .׳ד תוא א״רגה
 !יגהונ ןכו ןיליפתב בייח מ״הוחש א״יו ההגה םש

 ׳וכו ךרבלו דעומב םחינהל ולא תולילג לכב
 ריפש הכרב אלב מי״הוחב םמינמהד בתכ ב״קסב ז״טהו
 ב״נ תוא ה״כ ׳יס ל״שמו .׳ב תוא ר״א ןייעו "ש״ועי דבע
 דעומה לוחב םחינהל ןיאש דוסב םעט ןתנ ל״ז י״ראהו

 .םדוקה תואב ש״מכ
 ק״הסב םיבותכ סה אלה ב״מ ׳יס דע ןאכמ רסחש המ לכ)

 :(סשמ ונחק ם״ותס תוכלה לס בקעי לוק



 חנ םייח אל ןיליפת תוכלה חרוא י
 דעומב םחינהל ולא תולילג לכב ןיגהונ ןכו (""סרה םשב י״ב) ןיליפתב בייח ה״חש א״יו ה״גה ;תוא

 ג הנשה תומי ראש ומכ ג״כהבב םר לוקב םהילע םיכרבמ ןיאש אלא םהילע ךרבלו
 :םיפיעס ב״נ ובו .ןיליפת תביתכ רדס בל

 דע ךאיבי יב היהו ׳וכו הדעומל דע רוכב לכ יל שדק ןהש תוישרפ העברא בותכיש ןיליפת תוצמא א
 : ץראה לע דע עוסש םא היהו יפו ךירעשבו דע עמש תשרפו םירצממ ׳ה ונאיצוה די קזוחב יב

 די לש בותכי הלסתכלו לוספ הניש סאו הרוסב תמדוקה הלחת בותכל הזה רדסב םבתכל ךירצי הגה
 םבתכי ג ג :'א ףלקב םלוכ ןבתוכ די לשו הדבל ףלקב תחא לב בותכי שאר לשב ב :שאר לש םדוק

 ןשעמ היושעה וידב בותכל רימחי הלחתכלו הגה :םיצפע ימב אלש ןיב םיצפע ימ וב שיש ןיבי רוחש וידב

 תוא ׳יפא בתכ ח .א״ער ׳'סד״יבראבזיש ומכו (ינ״יק ׳יס ל״ירהמ) םיצפעימב םיורשסינמכ וא םיצע

 בהזה ריבעמ תויתואה לע בהז תורפע קרז םא י ;ילוספ ולא ירה בהזב וא םינועבצ ינימ ראשב ׳א

 ריבעהל רוסאש יפל הנקת ול ןיא תורכזאמ תוא לע בהזה קרז םא לבא רשכו ןותהתה בתכ ראשיו

 היהת תוא לכ אלא התרבחב תוא םוש קבדת אלש ךירצ י ד : םשה תא קחומכ יוהד םושמ בהזה

 (ח״א רוט) ותכלהכ גייותמ אהיו ד״וי לש וצוק ׳יפא רסחי אלש המת הביתכ בותכיו הגה :ליוג תפקומ

 :(יכדרמ ירבד)םינפבמו ץוחבמ ןחופיל הוצמ ןכו הרהמ םיקחמנ וי:י אלש תצק הסג הביתכ בותכי הלחתכח

 רשפא םאי .םילוספ לאמשב בתב םאופ וידי יתשב טלוש אוה םא ׳יפא ונימיב בותכיש ךירצח ח

 הטש םא יכ׳י טטרשל ךירצ ןיא* ו :ןימי יוה הידיד לאמש די רטיאו .ןימיב םיבותכ םירחא אוצמל

 ינפמ תרפועב טטרשי אלו תורושה לכ טטרשי טוטרש אלב הטשה רשייל עדוי וניא םאו" הנוילע

 לט ףא םידדצה ןמו הטמלו הלעמל דימת טטרשל ךירצש א״יו הגס :עובצ ראשנ טוטרשה םוקמהש

 הכלה נ ז :(ג״מסו המורת רפסו יכדרמו רמאש ךורב) :םיגהונ ןכו טוטרש אלב בותכל עדויש יפ

 רשב םוקמב ףלקה לע ןיבתוכ .ליוגה לע אלו סוטסוסכודה לע אלו ףלקה לע ןיליפת יניסמ השמל

 ןוציחה קלחו םינשל ותוא ןיקלוח ודוביע תעשב רועה םוטסוסכוד והמו ףלק והמ* לוספ הנ־ש םאו

 לע ןיבתוכ ׳ירמא יכ תפלו םוטסוסכוד ארקנ רשבל קובדה ימינפהו ףלק ארקנ רעשה דצל אוהש
 סוטסוסכודל קובד אוהשכ ורובח םוקמב ונייהד רשבל בורק רתויה םוקמב ונייה רשב םוקמב ףלקה

 םיררגמש המש* רשב דצל םהילע םיבתוכו ףלק ןיד םהל שי םתוא םיקלוח ןיאש ונלש םיפלקמ

 םיקלוח ויה םא ׳יפאו וקילחהלו ונקתל ךירצש המ ידכ אלא וניא רעש םוקמבש הנוילעה ותפילק

 :דבלב ףלקה אלא ראשנ ןיאש דע הברה םיררוג רשבה דצמו ךכ ונממ ררגל ךירצ ׳יה םינשל רועה

 ויתפשב ׳יצוהל בוטש ומשל דבועמ ׳יהיש ךירצמ דיסבק וא םיצפעב דבועמ תויהל ףלקה ךירצצ ח

 :לוספ הזוזמ םשל הדביע םא לבאיי הרות רפס םשל וא ןיליפת םשל ודבעמ אוהש דוביעה תלחתב

 דמוע לארשי םא רשכ ש״ארהל-ב ומשל דבעל לארשי ליא ייפא לוספ ם־במרהלא י״א ודביע םא ט

 : (׳ב ׳יעס א״י ׳יס) ליעל ׳עו ;יגהונ ןכו ש״חרה םשב יי׳ב (:דובכב תצק הגה) :ועייסו ג׳־ע |

 י •׳אה תתרמד םושמןיששוח ןיא ףייזל י״אל לקנש פ״עא תויתוא ןיעכ עצ־םב םיבקנה ןינמסמשכג י 1

 ־וטב ראבתיי ומשל רוזחל ןוקית שי םא ומשל אלש ודביעש רוע אי :ןיע תועיבטב לארשי ר־בי ןפ

 םהלש הפירטו הליבנמ ׳יפא םירוהטה ףועו היחו המחב רועכ ףלקה היה יה בי ;א־ער ׳יס העד הרוי 1

 גד רועמ אלו ךיפל רתומה ןיממ ךיפב ׳ה תרות היהת ןעמל ביתכד םיאמטה ףועו היהו המהב רועמ אל לבאי :

 יבוע וידה ןיאש םיבקנ וב אהי אלש םלש ףלקה היהיי גי :הימהוז שיפנד םושמ רוהט אוה ׳יפא
 ינימ השלש םישוע םיזירזה סירפוסה" די :םיתשל הקולח וב תיארנ תואה אהת אלש ונייהד י וילע

 איהש עומש םא היהו תשרפל ונממ קדהו הנטק איהש עמש תשרפ וב בותכל רתוי בעה םיפלק

 ואלמי הזבו דאמ קד ףלק םישוע תוכורא םהש ךאיבי יכ היהו תשרפלו שדק תשרפלו הלודנ רתיי

 וליפא רשב סימה וא א־הה ךותב בקינ בתכנש ־חאל םא= וט :ןיליפתל יונ והזו הושב םיתבה

 ףקומ אהיש ךירצ םינפב םגש עמשמ ימלשוריב י לבא ללחה לכ אלממ בקנהש וכות לכ בקינ

 לבת הגה :ש׳ארהל רשכב אוהש לכ אלא ונממ ראשנ אל וליפא א״ה לש ימינפ לנר בקינ .ףלק
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 םייח בל ויליפת תובלזי חרוא
 ביאור ונא סא והימ הגה :םיגהונש ומכ תויתוא רעש ול תוסכל ךירצ ןיאו לוספ ואל םאו רשכ
 שרוש ק״ירהמו יכדרמ) ותכלהכ ותוא ארוק קוניתהש פ״מא לוספ ונוקתכ תואה תרוצ ראשנ אלש
 הלחתמ םא לבא קספנ כ״חאו תורשכב בתכנשכ אקוד תוא קספנשכ ןנירשכסד אה: (ש״בירו ט״ס
 ילב ףלקה ףוסל עיגמ הב אצויכ וא הטושפה ף״כה לגרס םא וא וב קספנו בקנ םש היה בתכנשכ
 רורגל הנקת ןיא תואה תרכינ הניאו תואה ךותל ויד תפט הלפנ םאע זי :לוספ ותלחתמ ףלק ףקה

 העט םא ה״ה קקחו אלו בתכו ןניעבד םושמ לוספו תוכות קח יוהד תואה רכינ היהי ךכ י־׳עו וידה
 קחכ יוהד םושמ תואה ןקתל גתה קוחמל הנקת ןיא ף״ב םוקמב ת״יב וא ש״יר םוקמב ת״ילד ׳תכו
 קחכ יוהד םשמ החתופלו קבדה רודנל ליעומ ןיא המתסנו התחיתפ קבדנש החותפ םדנ חי :תוכות
 שיירוק דרנש המ בותכי בייחאו הפופכ ןדנ תרוצכ ראשתו םוטרחה לכ רורגיש התנקת המו* תוכות
 ונבתכיו רוזחיו דבל גנה וא דבל ךריה רורגישכ ינס אלד רמולו רימחהל שי תילד ןימכ האשעש
 תוא הקכדנ םאו םהינש רורגל ךירצ ךכליה לוסיפב ושענ ךריה ןיבו גגה ןיבד םושמ ש״יר ןימכ

 תוכות קח ירקמ אלו רשכ הדירפהו ררני םאו לוספ הרמגנש רחא ןיב רמנתש םדוק ןיב תואל
 רוזחיו לגרה רורגי גגב ףרקחו א׳הה ילגר ועגנ םאש הנקתכ הבותכ התיה המצע תואהש רחאמ
 ףלאה ינפ וא ףלאה גגל ף׳לאה לגר עגנ םא בתכנ ןידכ גגה יכ תואה לכ רורגל ךירצ ןיאו ונכתביו
 המ לב רורגי אלא תוכות קהב יוהד הדירפהל הרירגב הנקת ןיאו לוספ היתחתש גגב םינפב
 ףוגב ועגנ םא א״פהו ן״יעהו ק״ירצהו ן״ישה י״דויב ןידה ןכי סנה :ונבתכיו רוזחיו לוסיפב השענש

 תשודק םשל בתוכ ינא ויפב רמאי הביתכה תלחתבת טי :(ףסוי סיב) סקובד םוקממ רסוי זרואה
 יגסד א״יו הגה :םשה תשודק םשל בתוכש רמול ךירצ הרכזא בתוכש םעפ לכב הז דבלמיי ןיליפת
 ח״סו ת״כ ש״ארה) יכהג יגס ויפב הביתככ תלמתנ איצוהו ליאוה ןמשל תורכזאה בתוכש בפחמשכ
 : (ז״א) הנווכב זא בתוכ וניאד בותכי אל םנמנל אבשכו דבעידב לקהל שיו (ח״או העד הרוי רוטו
 םתוא םיחיגמה ואצמנו םילוספ תחא תוא ריתי וא רסח םאש תורתיו תורסחב קדקדל ךירצנ כ
 הבורמ רפוסה שנוע אצמנו ןיליפת תוצמ אלב םוי לכב יורש סגו הלטבל הכרב םוי לבב םיכרבמ
 לכי אכ :ןנוקיתו ןיליפת תביתכב קסעתמה םשה רבדל דרחו םימש ארי דואמ .־ויחל ךירצ ןכל
 הננתיש םדוק הנארקיו רוזחיו שלשו םימעפ קודקדו הנווכב בטיה הגארקי חנבתכיש רחא השרפ
 בותכל ליחתיש םדוק סומלוקה תוסגל בוטי בכ :השרפב השרפ ףלחתת אלש ידכ התיב ךותב
 בתכש המ לב תורקל םש לכ בותכיש םדוק רהזי ןכו דיספיו יאדמ רתוי ויד וילע אהי אלש השרפה
 ויה ןכ סאש הנקת ול ןיא תחא תוא רסחש אצמ םאה גכ :ודי לע הזינג ידיל ואבי אלש ידב
 לע הנקת ול שי תחא תוא רתי םאו והי ןתייוהב ויהו ביתכד םושמ םילוספו ,.ןרדסכ אלש ןיבתוכ
 רורנישכד םושמ אל הבית עצמאב .איה םא לכאי יהתלתתבוא הבית "ףוסב איה .םא־ התוא ־חיניש ידי
 אלו" הרכזא וליפא קחמה םוקמ לעו ררגה םוקמ לע בותכל רתומי דב :תובית יתשב הארנ היהי
 איהש תוא לב* הכ :םשור םוש ול ראשי אלו לקב ררגי זא יכ הפי ונשביי אלא הל ודועב קוחמי
 היתחתש גגב םינפב ף־לאה יגפ וא ף׳לאה .לגר עגנ ןוגכ הילע התרוצ ןיאו הנקתכ אלש הבותכ
 י״דצ ןונב תויתוא יחשל הקולח תחא תוא התייהש וא םיעגונ ףדקה לגר וא איהה לגר היהש וא
 יוה םגקתו רזח וינפל בתכש רחאו ןינייז ינש ת״יח וא דידי ןייע הבתכש ץיש וא ןוג דרי בתכש
 תואהש ןויבד ימד ריפש םהינפל בתכש רחא תוקובדה תויתואה דירפהל לבא ןילוספו ןרדסכ אלש
 לעש ן״ידוי תצקמ ויה אל םאש ןידה אוהו בתוככ יוה אל התריבחמ הדירפמשכ הילע התרוצ
 םריכמ שפיט אלו םיכח אלד קוניתו תואה ףונב םיעגונ ן־יותה ילגרו ץינייעהו ץיגישהן ןייפלאה
 אלש ןבתכ םושמ אביל תרכינ התיה תואה תרוצד ןויכד םנקתלו רוזחל ליכי םהינפל בתכש פ״עאש
 אידהל רכינ ןיא ךא הזל הז ן עגונ ןיא הלעמל ת" יתד ארטוח םא ןידה אוהד רמואש ימ שיו ןרדסכ
 תוקובד םש לש תויתוא םאי וכ :םקיבדהל רתומ ןי׳ינייז ינש ארוק קוניתהש יפ לע ףא ןתדירפ
 םיכח אלד קוניתש ךכ לכ רכינ ןמושיר םא תצק וקחמנש תוביתו תויתואכ ןכ :םדירפהל לוכי
 :ןרדסכ אלש יוה אלו ושדחלו בתכה ביטהל הילע סומלוק ריבעהל רתומ התורקל לוכי שפיט אלו

 ןיא םאמ טכ :העיגנ אלב ׳יפא ת־יחה וא א״הה ריואב ד״מלה שאר סנכי אלש רהזיל שי ל חב
 אורקל עדוי כ״א אלא בותכל יאשר וניא: ל : בתכה ךותמ בותכיש ךירצ ויפב תורוגש תוישרפה

 אל



 טנ םייח בל ןיליפת תוכלה חרוא
 ארקיו אוה רוזחי ןכ םא אלא רחא ותוא ארקמש הפ לע בותכי אל בתכה ךותמ בתוכ וניא םא* אל

 (למג םיפקומ סכ סג ויהיש) הגה :דימל לש הגג ידכ הלעמל קלח חינהל ךמצע בל :ויפב

 ךירצ ןיאפ ןפוסו ןתלחתבו הטושפ ן" ונו ף־כ רועישכ הטמלו (ש״בו ד״לק ןמיס ל״ירכמ תבושת)
 לכ ןיב חיגהל ךירצו (חקור רוגא) ףוסו :להסב הצק חינהל םירפוסה וגהנ והימ הגה :ללכ חינהל
 ומכו ת״סב ומכ הרעשה טוח אלמכ חואו חוא לכ ןיבו הפיש אלמכ םיטישה ןיב ןכו תוא אלמכ הביחו הבית
 אהת אלש תווש תורושה השעי* גל :קוספל קוספ ןיב קלח טעמ חיגהל ךירצ סג ד״י רוטב ראבתיש
 :לספ אל םבתכ םאו הטשל ץוח תויתוא ׳ג בותכי אלש רהזיוק תוחפל תאצוי תתאו תסנכנ תחא

 ךותב םלוכ ויהיש ךירצ םשה תויתואש הל :הטישל ץוח בותכי אל ׳א הבית םהש תויתוא ׳בי דל
 הבותכה הנורחא השרפמ ץוח תוחותפ היתוישרפ לכ השעית :ףדל ץוח ללכ םהמ אצי אלו ףדה
 (תומותס םלוכב םירישכמ שיו) :לוםפ הניש ז־או המותס הנשעיש עומש םא היהו איהש הרותב

 םא תשרפ ףא םיגהונ ולא תונידמבו רוטיעה םשב י״בי םייס תוחרוא םשב ז״פ ׳יס ה״ודאפ ס״רהמ
 עמש תשרפו ךאיבי יכ היהו יל שדק תשרפש וגהנ ןכלוא תוישרפה ראשכ הטישה שארב עומש
 ףוסבו תויתוא 'ט בותכל ידכ קלח םיחינמ ךאיבי יכ היהו ףוסבו יל שדק ףוסבו הטיש שארב ןיליחתמ
 םיליחתמ עוסש םא היהו ׳שלפו תויתוא ׳ט בותכל ידכמ תוחפ אוה םיחיגמ םאו קלח םיחינמ ןיא עמש
 ןיב תוחותפ םה תוישרפ השלשש אצמנו תויתוא ׳ט בותכל ידכ קלח הינפל חינמו הנוילע הטיש עצמאב
 תויהל ךירצ םיתבה רוענ ;ל :ם־במרה תעדל המותס איה הנורחא השרפו ש״ארהל ןיב ם־במרתל
 :לילש רועמ וא ףלקמ תושעל יאשרוי םהלש הפרט וא הלבנמ ׳יפאנ םירוהט ףועו היח חמהב רועמ

 אכיה ומשל דבועמ היהיש ךירצ" (ד״צ ףד יכדרמ) לילש רועו ףלקמ ןתושעל לוכי תועוצרה ןכו הגה
 שאר לש ;יב ןיליפתי טל :די לשל דחא תיבו שאר לשל דחא רועמ םיתב ׳ד השעיי הל :רשפאד
 וכרא ןווכמ ןעוביר ויהיש ונייהד ןנוסכלאבו ןרפתב תועבורמ ויהיש יניסמ השמל הכלה די לש ןיב
 הגוסכלאב ישמוח ירתו אתמא אעובירב אתמא לכ לדחאש ןוסכלא ותוא םהל היהיש ידב ובחרכ
 ןבחרמ רתוי אוה סס דיפקהל ןיא םיתבה :בוג לבא הגה :םיתבהםגו ןבשומ םוקמ עברל ךירצו
 ןעובר לקלקתנ ןמז רחאו תועבורמ םאשע" (ג״פ ס״במכו יכדרמו ק״״סו י״רשא םשב י״ב) ןצראו
 :(ש":•) וריבחמ לודג דמא אהי אלש הושב םיתב דה לכ השעיו הגה :ןעברל ךירצש רמואש ימ שי
 רפתה דע עיגיש ךירצ תיבל תיב ןיבש ץירח י (ג״ל ׳ים ל״עו) רוחש ותושעל .דוצמ םיתבה רועס ם
 בחורו ךרואל אמ :לכל ןיארנ הישאר ׳ד ויהיש ידכ ץירחה רכינ היהיש אוהו הרשב עיגה אל םאו כ
 לש םיתבה רועב השעיש יגיסמ השמל הכלה ןיליפת לש ץישמ במ :רעיש ול ןיא ןהבוגו םיתבה
 םישאר ׳ג לש חיגמה ןימי לשנ ולאמשמ דחאו ונימימ דחא רועה יטמקמ תטלוב ן״יש ןימכ שאר
 :(ץמוקה ׳ס ׳םותו ק״מסי יכדרמ) לספנ וניא ךפיה סא והימ הגה :םישאר עברא לש חיגמה לאמש לשו
 עגיל ךירצ ן״ישבש ד״ויה ןכו הגה :רפתה םוקמ דע עיגי הטמל הדוח ונייהד ן־׳יש לש ץירחס גמ
 רפחה לע הארנ אהי ן״ישה ילוש םנש אלא הברכ ן״ישה ךושמי אלו (ג״מס: ן׳־ישה ילושב הטמל
 םיתבה יפ תוסכל הטמל רוע םישיש ונייהו יניסמ השמל הכלה ןיליפתד ארותיתע דמ :(רמאש ךורב)
 רועש ונייהו יגיסמ השמל הכלה ןיליפתד אתרבעס* ארותית ארקנה רשג לש ףד ןיעכ הארנו
 הבחר אהת אלש םידדצ ינשב ונכתחי דציכ אתרבעמה וב השעיו דחא דצמ ךורא אהי ארותיתה
 ךכ םש לעו העוצרה תרבוע אתרבעמ התואבו ארותיתה עוביר רכינ אהיש ידכ ארותיתה בחור ומכ

 הלוגה ראב

 רפס ס .םירפוס
 ח״נק המורתה
 חמצהב ינדרמהו

 קימס ע /ונטק
 שיארה ם ם״ארהו
 ׳יליפמ ןוקית דסב
 סש ש״ארה צ
 ׳סו ק״מסו עמסו
 ה״ר ןמיס ׳מולסה
 תוהגהו ק״מס ק
 איההמ ב *פ ןומיימ
 רוט ר .תוחנמד
 סש ש ג״ער ד״ויב
 םש ש״אלה ת
 ח״או ינדרמהו
 קרפב ם״במרהו
 ףסוי תיב א /ג

 סש ג .ח״כ תבש ב
 סשב רוט ד .חי׳ק
 סש ה המורתה,׳ס
 ש״ארהו ג״מסו
 ןינירצמ ח״סהב
 המשל דוביע
 אל ס״במלהו
 תוחנמ ו .ךירצמ
 א״צ םש ז .ד״ל
 ס״במלו תופסותו

 ראשו ה׳ארו ג"םב
 אצמ ח .סיקסופ

 תבר אשומש סשב
 םיזנכשא תבושתב
 רפסו ש"אלה מ
 ינדרמהו המורתה
 איההמ ייד סשב
 .ה״ל הותנמד

 ארמגב םש י
 ,ס״במרה ב

 םשב רוטיעה ל
 ק״מסו ף״ירה
 בל סשב .ר״אהו
 .ןואג יאה
 .ה״ל תוחנמ ם

 סשג סש ׳סוח נ
 אבל אשומש
 .גיהנמהו ש*ארהו

 ,היל תותנמ ס

 תיבהש מ״יה ׳יסל
 ׳מגב םש ע ש איה

 .סש פ

 ,ילפנ ס גמל צ הת?חתל הפוםמ השרפ לכ לגלגי* .אתרבעמו ארותית השעי די לש ןיליפתב םג אתרבעמ תארקג

 יפסו טדלמהו הילע ךתביש יניסמ השמל הכלהו*־ רשכ ףלקב אלא םכרוכלמ ןידיפקמ שית ןטק ףלקב םכרוכו ק

 איההמ המילהה ףלר וילט ןיכרוכ ךכ רחאו השרפה למ רעש ךורכל ןיגהינו הגה :םירוהטה היה וא המהב רעש

 וינעב ז״יהיי אצמ אל םאןא לגן. לש רעש היהיש וגהנת (ה״מ ׳יט רוגא) רעש וילע םיכרוכו םירזומו רשכ
 אנר אשמש סשנ ךירצ הז רעש תצק* יקנ אהיש דע הלתתב בטיה רעשה ץחורו רוש לש וא הרפ לשב ךרוכ לגע
 ח־אסו !י־מפ|ר קלגה היהיי ומ :התיבב דמועמ הפוקז אהתש הלש תיבב השרפ לכ ןתינ המ :םיתבל ץוח האריש

 ת־ששה־המלפ דצל חנומ היהי השרפה שארו הגה :םיתבה הפרצל ןותחתה ןוילגו הנוילע הרוש והזש הלחת קילע

 •ח־יקי חיכ שש3 ףסוי תיבו ןשדה המורת) ןתכלהכ וינפל םיחנומ ויהי ]ארוקלו ןחתפל אב סאש ארוקה ןימי

 ;!£ ^מרה" אהיש דבלבו םהיניב חויר ןיא וליפא םירשכ דחא ףלקב תוישרפ העבראה לכ בתכ םאה זמ :םייח תוחרוא
 רהוז כ יררמתא טוח
 ד".ל ריהנמ ה .םש ד ת*א רסהו 'ידמסצו 'ירהו '*׳שי תעדל ינדרמהו ה״ה רדם3 ש״ארה ג ח3 ׳רס



 םייח דל גל בל ןיליפת תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 םש ו
 ןירדהנס ח סש ז
 ח״כ תבש ש תימ
 אשומיפ י חריו
 רפסו י״נו אבר
 רוגא כ המורתה
 ץלומי״רהמ םשב
 .,וטישה ל
 אגר אשומיש מ
 ש״ארהוס״במלהנ
 אשומישה •ישל
 ׳םות ס אגר
 ד״צ תוחנמב
 .ינדרמהו ש״ארהו

 .ינרדנסבאי״רה ע
 ה־׳צ תוחנמ ש
 : י׳־שר שוריפב
 ,,סל ה״צ תוחנמ א
 י״שרב ןושארה.
 י״כו ינדרמהו•
 ך״ידה שוריפל ב

 ס״במרהו ׳מנגסש
 תוכלהמ ג״סב
 ׳חנב סש .ג ןיליפת
 ם״גמרה ׳יס ןכ ד
 חוחנמד איההמ
 ת״המ ׳ג קרסב

 א״צ תבש ח
 קרסב ם״במרה ו
 המורתה רססו ׳ג
 יכדרמ ז צ יק ןמיס
 .ה״ל תוחנמ ח

 המורתה רסס פ
 ה״ל תוחנמ י אי׳צק
 ש״ארהו תוססות כ
 ,ממת לתיר םשב

 רססו ןשדה
 :י׳נ מ המורתה

 ד״ל תוחנמ א

 םש י״שר שריסל
 ׳ג קלסנ ם״במרו
 אבר אשומישבו
 ינדרמהו עמשו
 ייאמ בתכ סש3

 אצמנש ןיליסת
 המיב תליפנב
 לאקזחי לבק ג״עש
 ן״במרו הגוי יברו
 תבושתב א״בשרו
 ד״לר ׳יס ן״במר
 סש תוססוח ב
 וניברו ת "ר שריפו
 ק׳מסוג״מסגיאה
 המורתה ר*סו
 ג״מסב סש ד
 ייב ה המורתהו
 תבושת סשג

 רשאכו םיזנכשא
 ןכ סינסב יתהגה
 גימסו י״גנ אוה
 סשב רוט ו .םש ו
 מ״ר וברו ויבא
 יירה םשב ח״או

 : לברוקמ

 ןתלחתל ןפוסמ ןתוא ללוכו ׳א ףלקב תוישרפ העבראה בתוכ די לשי תיבו תיב לכ ןיב החישמ וא טוח
 העבראב םחינהו םיפלק העברא לע םבתכ םאי.שארלשומכ םתיבב ןסינכמו לגע רעשו םהילע ףלק ךרוכו
 גהנמהו הגה :דחא תיבכ םיארנ ויהיש םיתב העברא לע רוע (הסכי ׳יס) הלטיש אוהו אצי םיתב
 םאח המ :(ז״נ ׳יס רוגאי רמאש ךורב) רשכ קבד לוטיל ורהזיו דחא ףלקכ לכה אהיש קבדב סקבדל
 ןיליפת ויהיש יניסמ השמל הכלהט טמ :םילוספ האמט המהב רועב וא בהזב םיתבה תא הפצ
 ןנישייחד םושמ י׳אמ םירינ תונקל ןיאכ נ :רוש ידינב רופתל בוטוי םירוהט היחו המהב ידינב םירפתנ
 ףלקה ןמ םישועש ש־רודאילאטב םירפות םייוצמ םירינ ןיאש םוקמל .םה האמט המהב לש אמש
 תוחור יתשמ בבוס היהי הריפתה טוחמ דצ לכב תוריפת ־שלש רופתימ אנ :םירינ םהל ונמדזיש דע
 הזמ סוחס וא תוריפח ׳י קר השע חל סא והימ הנכ :תיבו תיב לכ ןיב הריפתה טוח ריבעיוס
 ךות העוצרה סינכי0 בנ :דחא טוהב ויהי ולא תוריפת ב׳יש רמואש ימ שיוע (יכדרמ) לספג וניא
 ן״ישה םע י״דש תויתוא םילשהל די לשב דדי ןימכו שאר לשב תילד ןימב רשק השעיו אתרבעמה
 סיבה בחורכ ובחר היהיו עורזה בחורל די לש סיבה לע רוע ריבעהל םיגהונו הגה :שאר לשבש

 ד״ויה ךכ רחאו ת״ילדה השעי כ״חאו ןיליפתמ ן״ישה השעש רחאל אלח םירשקה השעי אלו (רוט)
 :סשה תויתוא רדסכ

 :םיפיעס ׳ה ובו .תועוצרה ץרו ןיליפת ינוקית ןיד גל

 םישדח םה םאו םילוספ םינשי ןיליפתה םאנ הז לצא הז שארה יתבמ םיתב ינש לש רוע לקלקתנ םאא א
 תצק וערקנש אלא םימייק תויהל ןיכירצ םיתבה םג הגה :םייק םיתבה בשומ רועש ןמז לכ םירשכ
 :םהינשב ליספל רימחהל שיד ל״נו (ש״ארהו י״שר) םילוספ םישדחבו םירשכ םינשיב ךפיהל א״יו (י״ב)

 ארקנ חתפנו טשפתמ תיבה תועוצרב םתוא םיכשומ ויה םאש ןמז לכ םישדח םה ולאוג
 :םילוספ ן ינע לכב םיתב ׳ג ולקלקתנ םאו ןשי ארקנ חתפנ וניא םא שדח

 וז דצב וז תוריפתה יתש ויה סא ם־׳במרחל ןיליפתה תוריפת וקספנ םאי ב
 ןמז לב םישדחב לבא םינשיב א׳דב םילוספ ולא ירה וז דגנכ אלש וז וליפא תוריפת ׳נ וקספנש וא
 ןילותו ורפת ערקנש רועה תצקמ ןיזחואש לכ םישדח ןה ולאו .םירשכ םייק םיתבה בשומ רועש
 : תונשי ולא ירה קספנ אוה אלא וב תולתל יואר ןיא םאו קספנ וניאו קזח אוהו ץליפתה וב
 :ל״נ ןכ תירבסכ יתשל שוחל בוטו (ש״ארכו רוטהו י״שר) םידשכ םינשיבו םילוספ סישדמבד א״יו הגה
 תועוצרוי ומשל דבועמ היהיש ךירצוי םירוהטה ףועו היח המהב רועמ היהיש ךירצ תועוצרה רועה נ
 םינפ דצמ לבא ץוחבמ תורוחש תועוצרה ויהיש יניסמ השמל הכלהח תורשכ ףלקמ ןיב רועמ ןיב
 םריחשיש בוטט ד :ומידאהו ועבצנ ויטטח םרמש ורמאי אמש םודאמ ץוח הצריש עבצ הזיאמ השעי
 דבעידב ׳יפא תועוצרה לבא סיתנכ רוע ריחשה םא רשכ דבעידב והימו הגה :י״א אלו ןמשל לארשי
 הנממ ףיקמש המ א־יול םינפ דצמ רופתל םיריתמ שיכ העוצרה הקספנ םאי ה :(בותכ אצמ) לוספ
 ךורכיו תיעצמא עבצא דע חתמתש ידכו עורזה םע הלפתה רושקל עורזה ףיקתש *דב די לשבו שארה
 ןורתי לכו הריפחב אלו הרישקב אל הנקת םהל ןיא רושקיו תוכירכ ׳נ עבצא ותוא לע הנממ
 ןיא הנממ יולתש המ שאר לשבו עורזה ביבס םימעפ המכ העוצרה ךרוכש ליבשב אוהש ךרואה
 לטבתי אלש ידכ םיריתמה לע ךומסל שי קחדה תעשבו= .הב םילסופ הרישקהו הריפתה

 :ץליפת תוצממ

 :םיפיעס •ד ובו .ןיליפת תוגוז ׳ב םהל רשא םירדהמהו ןיליפתב תוישרפה תחנה רדס דל

 ינש תיבב ךאיבי יב וירחאו ןוציחה תיבב חינמה לאמשמ שדק ם־במרהו י־שדל םיתבב ןתחנה רדסא
 ישילשה תיבב ת״ילוב ונימיל ןוציחה תיב אוהש יעיברה תיבב עומש םא היהו ישילשה תיבב עמשו
 ידי אצי םימש אריג ב :ם״במרהו י־שרכ םלועה גהנמו עמש ןוציחה אוהש יעיברה תיבבו .עוסש םא היהו
 ינא אתכלהד אבילא םהש םתואב םתחנהב 'ןיוכיו םהינש חיניו ןיליפת תונוז יתש השעיו םהינש
 עורזב ןבו ןיליפת יתש חינהל שארב שי םוקמ יב אמל;ב תועוצרכ םה ראשהו יתבוח ידי אצוי
 {דימ םקלסיו! שאר לשו די לש דחאה ירבדכ חיני דחי םהינש חינהלו םוקמה ןיובל עדוי וניא םאוי

 ךרביו י״שר לש חיני דחא תבב חינהל לכוי אלה [םאש א׳יו[ הנושארה הכרב ךמס לע םירחאה חיניו
 םא היהו עמש םהב ארקיו הברב אלב ת״ר לש חיגי הלפתה רחאו הלפתו ש״ק תעשב וילע ויהיו םהילע
 םהמ דחאהש ׳אסיכב תוגוזה ׳ב חיני אלי ד :תודיסחב םסרופמו קזחומש יס אלא ןכ השעי אלי ג:עומש
 :הזב הז לש ;תי אלש סיכ לכל ןמיסו ןיסיכ ינש השעי אלא ןיליפת םיכב וחינהל רוסאו לוח אוה

 ןיד



 זל ול הל ןיליפת תוכלה ס םייח חרוא

 ;דחא ףיעס' ובו םיטישה ןינס ןיד הל

 םאו ןיטיש העברא שאר לשבו השרפ לכב ןיטיש העבש די לשב בותכל ןיטישה ןינמב וגהנ" א
 :לספ אל הניש

 :םיפיעס ׳ג ובו .ןתביתכ קודקד ול

 :תרחאל המדת אלו ןהמ תחא םוש תרוצ הנתשת אלש תויתואה תביתכב קדקדל ךירצ" א
 והימ םירפוסכ לצא עודי אוהו םיקסופ ראשבו רוטב ראובמכ המת הביתכב בותכי הלחתכלו הגיי
 הדוקנב תויהל ךירצ ךבל דחא םלוג תויהל הכירצ תוא לכב ב :לוספ וניא בתכה תרוצב הניש םא
 תועגונ ויהיש י־דצ ירוחאו ן״יעהו ן׳ישה ידויבו היתחתש הדוקנבו ד׳וי ןימכ אוהש ף״לאה לעש
 גנב לגרה עגיל ןיאש ף׳וקו א״המ ץוח תויתוא ראשב ןכו ןילוספ תעגונ הניאש תחאבו תואב
 םאוי תורחא תויתוא גייתל וגהנ םירפוסהו ץ״ג זנטעש גייתל ךירצ-' ג :לוספ עגנ םאו

 :לספ אל ץי׳ג זינטעש וליפא גיית אל
 ב :םיפיעס ׳ג ובו .ןיליפת תחנה ןטז זל

 וילע םתויהל ןתוצמנ :ןפוגבב לארשי יעשופ ללכב אוה םחינמ וניאש ימ לכו ןיליפת תוצמ רכש לודג" א
 לכ

 הלוגמ ראב
 רלפג ש"איה א

 ץציסת ןיקת
 :המורתה רפסבו

 ׳ידלהב ש״ארה א
 ח״אסבו ת״ס
 א״בשרה ׳ושת םשב
 תוחנמ ג .סש ב
 .אבר אשומשב ט״כ

 ג׳כו ש״ארה ד
 :ם״במרה ירבדמ

 •ד״מ תוחנמ א

 .ז״י הנשה שאר כ

 םייחה ףכ
 לכש ם־יס רוטב .ןיליפת תוצמ רכש לודג ׳ס ׳יעס (א
 ויחי םהילע ינד ת רמאנש םימי ךיראמ םמינמה
 םתוא ל״ז י״שר ׳יפו א״ע ד״מ ךד ףוס תלכתה ׳פמ אוהו
 הפיה בתכ םעטהו .וימי ןיליפתב ׳ה םש םכילע סיאשוגש

 תויח רקיכ ןעי א״ע י״ח ףד תלחה בייח ׳ם םשג ל״ז בצל
 ;יליפת חינמש ימ ןכלו ל״ז ש״מכ תומבו בלב אוה םלאכ
 .־.ימי ךיראמ אוה ירכ ונלו ומומ שדקמו ותויח םוקמב
 י״ראה ש״מו א״כ ןוקית םינוקיתה םשב לד אוה ש״מ ןייעו
 ׳וכו אוה ןינעכו ה״ד ןיליפתד ׳ב שורד רוכה רעשב ל״ז
 ןפס ק״הסב םעטה ןייע דועו .ש״יעי דוסב םעט ןתנש

 :ש״ועי ןיליפת שורדב םייחב
 ףטעתמו ;יליפת סממה לכ אבר רמאו .רוטכ בתכ ךןק
 ןב אוהש ול סטבומ ללפתמו ש״ק ארוקו תיציצב
 טלוש םנידג לש שא ץאש וב ינא ברעמ ייבא רמאו ,ב״כוע
 .ל״כע םילחמנ ויתונוע לכש וב ינא ברעמ רמא אפפ בר .וב
 תוכלה לכו "י״ב ש״מכ אנר אשומש ארקנה ןואגהמ אוהו
 ףוסב ל״ז ש״ארה םאיבה ׳זנה ןואג םשב םיאצמנה ןיליפת
 אברד ל״ז השירפה בתכו .ר״ועי ןיליפת תוכלה לכ ט״קלה
 אלא ז״הועב םימי ךיראי: איעבמ אל רמאו ףיסוהל אב
 תוכיראה רקיע אוהו ב״הועה ןב כ״ג היהיש .ול חטבומש
 ןב היהיש יד אלש רמואו ףיסומו ייבא אבו ,םייחהו םימי
 חלש יפל ללכ וב טלוש םניכגה ןיא וליפא אלא ב״כופה
 הנוח ד״כ "ם תיציצב ליעל בתככ ד״פ אטח םוש ול עיגי
 ףיסומו אפפ בר אבו "אטחה ןמ םצלחיו ׳וכו ׳כ ךאלמ
 ןיליפת חינמ סא ול ןילממג רבכ השעש תוריבע וליפאש
 אלש םלב רהזנ םא הז לכו "׳א תוא ל״סח ןייעו "ל״כע
 תושעל אלש ש״כמו .םילבכ וא ןילוח תמיש סושל םהב לזלזל
 םייחה ףכ ואיבלו "ד״ע ה״נ ףד ה״לשק "הכאלמ רבד

 :׳ל תוא ד״וי ׳יס ס״סרהל
 סחנפ ׳פ ק״הוזב ורמא "ןיליפת תוצמ רכש לודג □ש (ב
 תוצמה לכ דגנכ הלוקש איהש ב״ע ח״כרד מ״רב
 ׳א תוא א״ח ל״ז בלל הפיה ד״בכו "שובצה נ״כו "ש״ועי

 :׳א תוא ב״חו
 תומר סיציכ לע רפכמ שארלש ןיליפת ל״זר 1ר.-א (ג
 כ״כו "סש םייחה ףכ .ד״ש לע רפכמ די לשו

 :ש״ופי ׳א תוא ל״ז בלל הפי ברכ

 ט״קלהג יכדרמה בתכ .ןיליפת תוצמ רנש לודג שש (י
 הז רמאצש םיאנ ןיליפת רחא רדהל םדאל שי
 וידו האנ בתכב ןמוא ררבל םבתכש ונייהד "ו?ונאו ילא
 השמ יכרד ואיבהו .ל״כפ םיאנ םיפלקו האנ סומלוקו האנ
 לש רפיסד רהזי "ג״כ תוא םש םייאה ףכ ל״זו .׳א תוא
 ידכ ׳ה רבד לא דרחו ערמ רסו סיהלא ארי היהי ןיליפתה
 ארפס יאכל תובוט תולעמ המכו "׳ה ינפל ןוצרג ולעיש
 תכאלמל םינווכ תושעל עדוישכ בוט בר המו "אנקויד
 ש״ממ דמלה רבד אנדכ אתלמו "ויהלאל אוה שודקו "סימש
 ׳סב ש״מ ךיניעב הארו "ש״ועיכ ט״מר ׳יס םידיסחה ׳םב
 אוהו ארונ ;ינע איבכדו ה״מ תוא דוי ׳עמ םימכחל דעי
 ברכ בתוכ היכש ןיליפתכ י״ע םייקתמ היכ םלועה יצהד
 הרהטבו השודקב ה״הלז ו״חרדמ יבא ל״ז לאטיו ףסוי
 לוק ק״כסב הזב ש״מ ןייעו "ל״כע ש״ועי הלודג הנוכבו

 :׳ך ׳יעש כ״ל ׳יס לע בקעי

 לארשי יעשופ ללכב אוה םחינמ וניאש ימ לכו םש <יד
 םשב יכדרמהו ן״רהו ש״ארהו ׳ותה ובתכ .ןפוגב
 לבא "וילע היוזב הוצמהש ליבכב חיגהלמ עגמנה אקוד ת״ר
 אמש ארי אוהו יקנ ףוג יעב ד םושמ ןיליפת חינהל ארי םא
 ג״עא םש ש״ארה ׳יסו ,אל הרהטבו השודקב רהזי אל
 אל מ״מ "הלפתו ש״ק תעבב רהזיל לוכי .1קבד איה הריבעד
 ל״ז ןרמ ד״בהו "ל״כע ןפוגב לארשי יעשופ יככב ירקימ
 שרפמ וניאש הארנ רוטכ ירבד ךותמ לבא בתנו י״בב
 אוה היהיש םעט הזיאמ ןחינמ ןיאש ימ לכ אלא ,ת״רפכ.
 וניבר ירבדמ הארנ יכו בתכו "ןפוגב לארשי יעשופ ללכב
 הארנו .י״בב ש״ועי ש״ארה תעד כ״ג הארנ ןכו םחורי
 וניאש ימ צכד אמתס בתכרמ ע״שב קוספל ל״ז ותעד ןכש
 .ןפוגב לארשי יעשופ ללכב אוה היהיש םעט הזיאמ םחינמ
 ן״נו ן״עכד "׳א תוא א״אב ג״מרסה כ״כש יתיאר כ״זיא
 ;חינמ ;יא דוה יליפאד י״בב ש״מכ ע״שה ירבד ושריפ
 "ש״ועי ןפוגב לארשי יעשופ ללכב הוה היהיש סעכ הזיאמ
 וילע ש״מו י״בב ל״ז ןרמ ירבד לע ח״בה ש״מ ;ייעו

 :׳א תוא י״כרבה
 ןברק ׳םב בתכו ׳וכו םחינמ וניאש ימ לכו םש (י
 לפונ ןיליפת חינמ וניאש ימ ש״שד ׳יס הסנמ
 ,׳ב תוא ה״ור "ל״חר הלעמלמ קרבו שא דיפל םער וילע

 ;"זראו



 □ייח זל ןיליפת תוכלה חרוא
 לוכי םדא לכ ןיאו םהמ ותעד חיסי אלשו םהב חיפי אלש יקנ ףוג םיכירצש ינפמ לבא םויה לכ הלוגה ראב
 ש׳ק תעשב וילע םתויהל םהב רהזיל םדא לכ ךירצ ם׳מו םויה לכ םחינהל אלשי ונהנ םהב רהזיל .ש׳&יהד .ריס ג
 ןהב סנכיל אלשו רגכ :םהב תיפי אלו ןשיי אלש הרהטב ןיליפת רומשל עדויה ןטקה ג :הלפתו !ג'מ יינים ה
 ןטק יאהד א״יו הגס :וכנחל ןיליפת ול תונקל ויבא בייח (לוזגה הלול קרפ י״שר) אסכה איבל

 :(ומצע ירבד) .אוגשל ןיאו וגהנ ןכו (רוטיעכ לעב) דחא םויו ביגש ג״י ןב אוהש אקוד

 ימ
 םייחה ףכ

 "םוי לכב ןישע ׳חב רבוע ןיליפת חינמ וניאש לכ ל״חאו
 ע״מו די לש ע״מ שי דמא לכבו תוישרפ ׳ד םש שי ירהש
 ח״עש הולמ תוצמה הלא ,ןישע ׳מ םייקמ סחינמהו "שאר לש
 ןוקית םינוקיתב ורמאו "׳א תוא ה״מב ל״ז בלל הפי ואיבהו
 ןיליפתבו ריד ןיליפתב ה״בקל ןידחימ לארשיד אנמזגד ׳ו
 םינבה לע םאה סקת אל ןוהב רמתא ומיחרו וליחדב שארד
 השודקה רעשב ל״ז ו״סרהמ בתכו /ופו חלשת חלש ואל םאו
 אתפקרקארקנ ןיליפת תוצמ םייקמ וניאש ימ ׳זכ רפש א״ס
 ירבד כ״כו "םיתמה תייחתב םק וניאש ןיליפת חנמ אלד
 ש״ארה בתכו "׳ב תוא בלל הפי "ה״לשק םשב ׳א תוא םחנמ
 םויל םימכח ונש ל״ח ז״כ ׳יס ןיליפת תוכלה ט״קלהב
 סאו "תערכמ תוכז ףכ ןיליפת תוצמב ריהז היה םא ןידה
 תיצמ לכב לודג ךל ןיאש תערכמ הבוח ףכ םהב עשפ
 הרותה לכ השקוהש ןיליפת תוצממ רתוי הרותבש השע
 ןכל "ךיפב ׳ה תרות היהת ןעמל רמאנש ןיליפתל הלוכ

 :י״ב ואיבהו ל״כט ןיליפת תוצמב רהזיל םדא לכ ךירצ

 חנמ אלד אתפקרק םה לארשי יעשופד ורמאד אה (ז
 הברה לכואש ונייהד הכרב קמע ברה ׳יפ "ןיליפת
 ערפמלו ןיליפתה ןמ רוטפו החפה ידילו הניש ידיל איבמו
 הישפנב שיניא עדי םא ז״פלו "ש״ועי ופוגב עשופ אוה
 יפט הלילב טעמי אכמוטציאה ול קיזי הברה לכוא םאד
 הלילבד בוט רנה ,האופרה י״פעד דבלמ ותליכאב םויהמ
 ול יואר ןיליפתה רובעב יכ אוה סג ףסונ הברה לכאי אל
 רממלד דלונה חא האורה םכח היהיו ונטב אלמלמ ךושמיד
 חינהל ויתוצמב ונשדק רשא םייקל אב אוה הנה רקבב

 :א״ל תוא ד״וי ׳יס םייחה ףכ "ןיליפת

 י״ראהו ׳וכו םויה לכ וילע םתויהל ןתוצמ ׳ב 'יעס
 רקיעד ןיליפתד ׳ה שורד רוכה רעשב בתכ ל״ז
 םויכ ראשב לבא הלפתה תעב רקבב איה ןיליפת תוצמ
 םעט ש״ועיו הלפתה תעב ומכ הבוחו הוצמ כ״כ הניא
 א״ע א״ל ףד ת״ועו "ז״פ ןיליפתה רעש ח״עפב כ״כו "דוסב
 :ט״פ תואו ח״פ תוא ה״כ ׳יסב ל״שמ ;ייעו ,מ״דנה

 ׳יס ל״שמ ןייע .יוכו םהמ ותעד חיסי אלשו םש (ט
 :׳ב תוא ח״כ

 בתכ ע״מו ,רכו םויה לכ םחינהל אלש וגהנ םש (י
 תלפתב ב״פ םחינהל ךירצש ל״ט ׳יס הבושתב

 י״כרבה כ״כו "׳ב תוא ר״א "ב״קס א״מ ואיבהו "החנמה
 החנמה תלפתב םחינהל וגהנ ׳ה יארימ םיברד "׳ג תוא
 י״ראהש א״ע ב״נ ףד ׳ווכה רעשב כ״כו .אוה ןוכנ גהנמו
 הנושארבו "ןיליפתו תילטב הרמואל דאמ רהזנ היה ל״ז
 השע כ״חאו ,ת״ר תרבסכ ןיליפת החנמב חינהל גהונ היה
 החנמה תלפתב םחינמ היהו אבר אשומש ד״ע ןי״יפת גוז
 ונישל יתאבהו "ןיליפתד ר שורד ריכה רעשב אוה ןכו

 ׳ג ׳יעס לע ש״יעו) "׳ד תוא ד״ל ׳יס בקעי לוק ק״כסב
 ׳וולה רעשב םש עמשמו "(וינעה הזל םיכיישה םיניד תצק
 י״שר םוקמב אבר אשומש ד״ע ןיליפת ליעומ ןיאד ׳ו שורד
 .תירהש תלפתל אל לבא דבל החנמ תלפתל אלא ת״רו
 ברעמה ימכח תולאשב מ״דנה א״ע ה״כ ףד ש״הנב כ״כו

 :ש״ועי ׳ח תוא ד״ל ׳יסב ר״בחמה כ״כו ״ו״ע תוא

 ןיליפת חינהל ןיא ט״וי ברעו תבש ברע החנמב (אי
 םוי תחנמבו ׳ק תוא ה״כ ׳יס ל״שמכ

 :ז״צ תוא םש ש״מכ ןיחינמ ח״ר

 ל״סמה בתכ .רכו ןיליפת רומשל עדויה ;טק ׳ג ׳יעס (בי
 שיק יא אלא םינטקה ךנחל יואר ןיא ׳ג תוא
 אוהש סגו "הלפת םדוק הפי ומצע קדוב אוהש היוגב היל
 רבדמ וניאו ןהמע ןשי וניאו תעבטכ יפב האוצ ךולכלמ יקנ

 :ל״כע בוט רדעהה ואל םאו שאר תולקו קומש ירבד

 ךוניחה והזו .וכנחל ןיליפת ול תונקל ויבא בייח םש (נ'
 "ןיליפתמ רוטפ אתיירואדמ לבא ןנברדמ אוה
 ןב היהיש דע ׳וכו ןשיי אלש ןיליפת רומשל עדוי וליפאו
 ןיליפת ול תונקל בייח ומצעב אוה זאו דחא םויו םינש ג״י
 תואת״עש ל״זו "ח״ב .הרותה ןמ ע״מ לכב בייחד יכיה יכ
 איבהש עודי ןיאש ףא ׳א םויו םינש ג״יל עיגהש לכ "׳ד
 עיגהש לכד אברד הקזח תמחמ אנידמ ןיליפתב בייח תורעש
 ה״נ ׳יסב ןייעו "ל״כע םינמיס איבה הקזח םינש ללכל
 לוק ק״הסבו "ד״סנ םשל ונירבדבו■ ד״וי ׳יעסו ׳כ ׳יעס
 ןינעב ׳ב ׳וא ב״כ ׳יס ל״שמ ןייעו ׳ב ׳וא ל״ט ׳יס בקעי
 :ש״ועי שדחמ ןיליפת שבולש ימ ונייחהש ךרבל ךירצ םא

 ג״י ןב אוהש אקוד ןטק יאכד א״יו .ההגה םש (יי
 הפמה לעב ברהש י״פעאו .׳וכו ׳א םויו םינש
 ונא "תונשל ןיאו רוטיעכ לעב תרבסכ יגהנש ובתכ שובלהו
 ;ב שממ ;טקד רבוסש ל״ז י״ב ברה ירבדכ אלא ונל ןיא
 ח״אח א״ה רשתב ל״ז יולה ש״רה ,םינש הרשע ןיב ׳ט
 רוטיעה לעב תרבס לע תושקהל הברהש ש״יעו ,׳א ׳יס
 היכסה ןכו "׳ב ׳וא י״בגהב ג״הנכשו י״בגהב ג״הנכ ואיבהו ,ש״ועי
 יליתשו םש ג״הנכש ואיבהו ל״ז ןרמ תרבסכ ל״ז ח״בה
 ןניטקנ יכהו ח״בה בתכו "׳ד תוא ת״וע כ״כו /ו תוא םיתיז
 עדויה הנש ב״י ;ב אלא וניא וליפא דומלת דמולה ןטקבד
 אלדו וגהנ ןכו ןיליפת ול תונקל .בייח ויבא ;יליפת רומשל

 תוא ר״א ,םש ת״וע ואיבהו ד״כע רסואד ההגהב ברהכ
 תוא ןיליפתב םיבייחה םה ימ ינידב ע״יב רודיס ןיימו "׳ג
 ב״וט ׳יסל ונירבדבו "׳ג תוא ב״וישו ׳ה תוא י״כרבו "׳ד
 בתכ ל״ז םירומ תעדל וליפאו "׳ז תוא ׳ע ׳יסלו ד״וי תוא
 םדוק םישדח ׳ג וא ׳ב חינהל וגהנ וישכעד ד״קס א״מה
 רוציק ,םש ע״יב "׳ג תוא ז״ר כ״כו סש ר״א ואיבהו ,ןמזה

 :ד״נ תוא ד״וי ׳יס ע״ש

 ׳יעס



 אס םייח חל ץליפת תוכלה חרוא
 :םיפיעס נ׳׳י ובו .םירוטפהו ןיליפתב ןיבייזוה םה ימ חל

 וילוחב רעטצמ סא הלוח ראש לבא רעצ ול ןיא וליפא הגה :ןיליפתמרוטפ םייעמ הלוחא א

 לוכי וניאש ול ירגש ימב ב :(ד״פ יכומיימו ח״א יכדרמ) בייח ל״או רוונס וילע בשוימ ותעד ןיאו

 םאו (׳ס ׳יס ןמקל ןייעו) יקנ ףוג אלב ללפתיש הממ הלפתה ןמז רובעיש בטומ החפה אלב ללפתהל

 םידבעו םישגנ נ :ךרביו ש״קל הבהא ןיב ןיליפת חיני ש״ק תעשב יקנ ףוגב ומצע דימעהל לכויש ול הארי

 ןמצע לע רימחהל ;יצור םישנה סאו הגה ;אמרג ןמזהש השע תוצמ אוהש ינפמ ןיליפתמ םירוטפ
 ול רשפא יא םאו הגה : השא תואת רוהרהמ רהזיל ךירצ ןיליפת חינמהו ד :(וג לכ) םדיב ןיחומ

 הלוגה ראב
 .י״ק ןילוח א

 ש״חר תבושח ב
 /ח ׳יס ׳ד לצכ

 י״ג ד ׳ו תוכרב ג
 ימלשוריה שוריסב

 ׳יאר ח״אג איבמש
 סשב ובתכש המצ

 ז מ״רה

 אלב

 םייחה ףכ
 יליפא ההכה ,ןיליפתמ רוטפ סייעמ הלוח ,א ׳יעס <א
 תובוחרבו םיקוושב ךלוה וליפאו רמצ ול ;יא
 הלפתו ש״ק העשב קר ,ומצע לע רימחהל רוסאו ,רוטפ
 /ב ׳יפסב ש״מכ יקג ףוגב ומצע דימעהל לוכי םא רהומ
 ׳וא א״א ג״מרפ ,׳א תוא ז״ר ,׳ב תוא ב״וס ,א״קס א״מ
 ,׳א תוא ןיליפתב םיבייחה םה ימ ינידב ע״יב רודיס /א
 ׳ס ׳יס ע״מ ׳ושחב לבא ,ג״כ תוא ד״וי ׳יס ע״ש רוציק
 שישכ סינהל יאשר הלפתו ש״ק תעשב אלש ףאד עמשמ
 ןלת אלו סנאנ םאו ןצלוח וקחד תעשבו רשוכה העש ול
 :׳כ ׳וא ןמקל ;ייעו ,׳א חוא ר״א ,ארוסיא דינע אל די לש

 הלעמלו םיסנכמה ;מ םורעו םיסנכמ שבולש םדא (ב
 ׳יס ח״ם ,םורע ובלש ינפמ ןיליפת חיני אל
 ןמיסה הזב א״מ ,ז״ל יס ט״-־גהב ג״הנכ ואיבהו ד״עשת
 תוא ש״החמ ,׳א תוא א״א ג״מרס ,׳א תוא ר״א ,׳א תוא
 ללכב ןיאו ,׳א תוא םלוע יחתפ ,׳ב תוא :יתיז יליתש ,׳א
 :סש םלוע יחתפ .םש ג״מרפ ,סותפ ראוצה תיבש המ הז

 ןכו ,ןיליפת סיני רבדמ וניאו עמוש אוהש ם1א (ג
 ג״הנכ ואיבהו ,םש ח״ס ,עמוש וניאו רבדמה
 וניאש םימכח ורבדש שרחב הארנ וירבדמש בתכו ,םש
 הניטנטדוקב יתיארו ,ןיליפת חינמ וניא רבדמ וניאו עמוש
 .םימכח םהב וחימ אלו ןיליפת םיחינמ ויהש םהמ המכ

 ןיליפתב םיבייח והנהד רמאק אבויח םידיסח רפסד האריו
 אוהש ןויכ ןיליפתה ןמ רוטפ םימכח וב ורבדש שרח לבא
 ודיב ןיחומ ןיא ןחינהל הצור םא והימו תוצמה לכמ רוטפ
 ר״א .ח״ועה כ״כו ,ד חוא ׳יסה הזב ג״הנכשב כ״כו ,ל״כע

 :׳ב חוא םיחז יליתש -ד״ע ׳מ ףד ן״ש ,׳מ תוא

 .םש םלוע יחתפ ,םש ג״מרפ ,ןיליפתב בייח אמוס (י
 הזב י״ב ש״מו ,׳ב תוא ב״וט ׳יס ל״שמ ;ייעו

 :׳א תוא ר״מאמו ׳יסה

 יוכו ומצע דימעהל לכויש ול הארי סאו ׳נ ׳יעס (ה
 ידכב אלא סיפי אלש רמשהל לוכי וניא םאו
 וקחוד תעשבו די לש הלפת כ״ג חיני מ״מ ר״שת ץולחיש
 ,היסנא ךישממ יא ץולחיו ,דבע אל ארוסיא הצלחל ל:וי אלש
 ג״הנכ ואיבהו ׳ס ׳יס ונאפמ ע״מרה םשנ תושדח םינפ
 רודיס ,ב״קס ש״החמ ,׳א תוא ר״א ,ב״קס א״מ .י״בגהב
 סיתז יליתש ,׳ב תוא ןיליפתב םיבייחה סה ימ ינידב ע״יב

 :׳נ תוא םלוע יחתפ ׳ג חוא
 שיש ומצעב עדויו תלקלוקמ ולש הכמוטסיאהש עדויש ימ
 ןיליפת שבלי ,החפהמ לצני אלש וא םייעמ ילוח וילא
 דמעי רמנש רחאו ,הדימעה תוכרב י״חו היתוכרבו ש״קל
 ןייעו ,ח״כ תיא ד״וי ׳יס םייחה ףכ ,ףכית סריסי י״מ

 (אל)

 ׳ג ׳יעס ן״ג ׳ישב ןייע דועו ,׳א תוא ׳ף ׳יהב ןמקל
 :ד״סב םשל ונירבדבו

 ןמקל ןייע .ךרביו ש״קל הבהא ןיב ;יליפת חיני □ש (ו
 ראבתיו ׳ף ׳יסבו ההגהב ׳ב ׳יעס ו״ס ׳יה

 :ד״סג םשל

 איהש ינפמ ןיליפתמ םירוטפ םידבעו םישנ ,׳ג ׳יעס (ז
 רמאד ע״רכ ל״יקד ג״מאו ,אמרג ןמזהש ע״מ
 ןיליפת ןמז ואל ט״ויו תבש מ״מ אוה ;יליפת ןמז הליל
 ןיליפת תוכלה ט״קלהב ש״ארה ,אמרג ןמזהש ע״מ ל״והו
 בתכש שי׳ארהב ש״יעו ,א״קב ז״ט ,שובל ,י״ב ,ינ״כ ׳יס

 :םירחא םימעט דוע

 אוה ןכו .׳וכו ןיליפתמ םירוטפ םידבעו םישנ םש (ח
 ח״ע דיסב סינטה ןייעו ,ל״ז י״ראה ירבד יפל
 ח״עפ .׳ה שורד ןיליפתה ישורדב ׳ווכה רעש ,א״פ ד״לש

 :מ״דנה א״ע א״ל ףד ת״וע .ז״ס ןיליפתה רעש
 ןמצע לע רימחהל םיצור םישנה סחו .ההנר םש (ט
 ש״ועי ׳א תוא י״כרבה םיכשה ןכו ,םדיב ןיהומ
 איבהש ב״קס ב״פק יה ד״ויב ל״ז לליה תיב ברהל ןייע\
 לע רבג ילכ היהי אל ׳סב אצת רדס ע״בי םוגרת םשמ
 ינוקית ןוניכד ןיליפתו תיציצד ןילוג אהי אל םגרתמד השא
 הרוטפ איהש דבל אלד מ״שד ,כ״ע אתתיא למ רבג
 חתפ ואיבהו ,ואלב תרביע םנד אלא ןיליפתו תיציצמ
 יכ ׳פ םינומא רמוש ׳םב ןייע דועו .ש״ועי ׳ב תוא ריבדה
 רבנ ילכ ל׳יזו בתכש השא לע רבג ילכ היהי אל ׳פ3 אצת
 ןיאו ׳וכו ארוכדד אמלט דוס ןהש ןיליפת וז ׳יג ש״נ ת״אב

 ואיבהו .כ״ע ןי יסה תהנמ םתיהש לואש תב לכיממ היאר
 תב לכיממ היאר ןיאו ש״מד בתנו ׳ב תוא ל״ז בלל הפי

 העדיי המכח השא הסיה לואש תב לכימד ל״שפא ׳יכו לואש
 תב לכימלו ךכלו ארוכדד אמלעמ המשנ הל התיהש המצעב
 המדקה םילוגלגה רעש ןיימו .ל״כע. דלו הל היה אל לואש
 רבעתהל הל א״א רכז תמשנ הב לגלוגמכ השאש בתכש ׳ט
 השא תמשנ הזיא הב רבעתתש לודג הוכז י״מ אל םא
 ׳יס ל״שמ ;ייעו ש״יעי ׳וכו רוביע דוסב סריא :בקנ

 :׳ה תוא ב״וט

 אלב ול א״א םאו ההגה .׳יכו ןיליפת חינמה .׳ד ׳יעס (י
 ול עודיש אוהו .םחינהל אלש בטומ םירוהרה
 תוצממ ענמי אל קפסמ לבא רהרהי אלש א״אש יאדוב

 :׳ד תוא ז״ר ,ד״קס א״מ ,ןיליפת

 ךושמיו ותבשחמ הנפי דע םחינהל אלש בטומ םש (אי
 יאבה ירבד לכמ ותעד חיסיו ,םימש תאריל ובל

 םידיספמה



 חל ןיליפת תובלה חרוא םייח

 ןאבכ ןיליפת חינהל רוסא ןושאר םויב לבאח ה :(ח״או וב לכ) םחינהל אלש בטומ םירוהרה אלב הלוגה ראב
 ךליאו ח-נ ,י׳מ ה

 סש ף־ירר חסונו
 םייחה ףכ

 תוכלמ לוע וילע לבקל ובל הנפיו שפנו ףוג םידיספמה
 :׳ז ׳וא םיתיז יליתש "שובל "השודקבו האריב סימש

 ןידה תא 'ןתיל דיתע לבא .םסינהל אלש בטומ םש יב'
 יעבמד דבע אל דבעמל היל יעבדכ רשא לע
 ובלמ םיער םירוהרהה תוחדלו היתעד יבותיל שיניאל היל
 ש״כו עגר לכבו תע לכב םדאכ תרות תאזו "םידי יתשב
 הבוח המכו המכ תמא לעו "ללפתמו ןיליפת חינמש העשב

 תורז תובשחמ ינימ לכ וילעמ תומדל תלפוכמו הלופכ
 ירהש רוהטב אמטו לוחב שדוק ברעי לבל םיער םירוהרהו
 היהי ןוצרל אל יכ ךלמה לכאמב האוצ ברעמל המוד הז
 תלמחבו וב רעבת ותמחו דאמ ךלמה ףא הרחי סג אלא
 ןיאש אילג אימש ימקו ןוצרכ שנוא ןד וניאש וירוצי צע ׳ה
 אלשו ותעדמ םדאל ול םיאב םירוהרהו חורב טילש םדא
 לוצינ םדא ץא הריבע ירוהרהש ל״זר ורמא רבכו ותעדמ
 אלו ויתוירב םע אינורטב יאב ה״בקה ןיאו םוי לכב סרמ
 וילעמ תוחדל שיא רבגי חכבו רמשמה לע דומעי םא שנעי
 יתאצמ ינאו) ערב בוט םתוא ףילחהלו םירוהרההו תובשחמה
 לגא (רוזח רוזח אבילד אקמעמ תודימ ג״יכ בושחב תלעות

 יכ תונערפה ןמ גאדי בל םיש ילבמ ותערב ךיראמ סא
 ש״מ ןייעו ,׳ב תוא ל״סח "הבושתב בושי אל סא איה הבר
 אל קוספ לט םיטפוש ׳פ ת״המ שורד בקעי לוק ק״שסב

 :ש״ועי רכו הרשא ךל עטת
 ׳ב תוא ג״הנכשב ןייע .םסינהל אלש בטומ םש £יי
 רוהרהה ינפמד הגרה ההומת הרבס וזד בתכש
 שרפמד היארל איבהש ימלשוריהמו "׳וכי ןיליפת תוצמ לטבת
 יריימד שרפל רשפאל היאר ןיא הער הבשחממ יקנ ףוי
 רוטפל לבא םיפנכ לעב עשילאכ םויה לכ םחינהל אלש

 ד״בהו "ד״כע אל רוהרהה ינפמ ש״ק תפשב ןיליפת תוצממ
 הפיב ש״יעו "׳ג תוא בלל הפי ברכו "־"ע ׳מ ףד ן״שה
 תוא ןיליפתב םיבייחה סה ימ ינידבש ע״יג לע המתש בלל
 םיקלוחה תרבס איבה אלו ל״ז ם״רומו ;רמ ירבד איבה ׳ה
 אהימת שי המ יתעדי אלו ב״ועי ג״הנכשה תרבס איהש
 תרבס לע תקלוח וז הרבסש ליבשבד תנתונה איהד הזב
 ןרמ בתכ רבכ אניד ןינעלו "האיבה אל ל״ז ס״רומו ןרמ
 םימש תאריל םבל ךושמלו םירבדב ספוכל ךירצב י״בב ל״יז
 ונפיו שפנלו ףוגל םיקיזמה י/<בה ירבדמ םבל וחיסיש ידכ
 ל״שמ ןייעו .ד״כע םימש תוכלמ לוע םכילע לבקל םבג

 :ב״י תואו א״י תוא
 ןיליפת חינהל רוסא ןושאר םויב לבא .׳ה ׳יעס <יי
 יגש סויבד עמשמ ,רכו בייח ךליאו ןאכמ
 ץנה דע ןיתמהל צ״או ןיליפת החנה ןמז עיגהשמ דימ בייח
 ן״רהו ש״ארה ירבד איבהש רהאד י״בב מ״:ו "הממה
 ץנה דע ינש םויב ןיליפת חינהלמ ןיתמהל ךירצד ל״םד
 אלד הארנ ף״ירה ירבדמש אלא ל״זו ל״ז ןרמ בתכ "המחה
 ,ל״כע ק בתכ ס״במרה ףאו ללכ ינש םויב רסתימ
 ם״במרהו ף״ירכ ירבדב וכרד ןכ יכ ןכ קוספל ותעדד עמשמו
 ל״ז ןרמ ןריתדמ מ״כו "םהמ בורכ רחא ךלוה ש״ארהו
 תעד ןכו "י״בב ש״ועי רשאנ ל״ז ן״במרה לע ן״לר חייעיק

 ׳יסה הזבו "ח״פש ׳ים ד״ויב וירבדב ןייועי רשאכ ח״בה
 םיתיז יליתש כ״כו "א״קס ח״פש ׳יס ד״ויב ך״שה תעד נ״כו
 יחיו ׳פ תוצמה רעשב ל״ז י״ראכ ירבדמ מ״כו "׳ט תוא
 ד״ויב ל״ז ןרמ ש״מו .דבלב ׳א םוי אלא רוסא וניאד
 ץנה רסא םחינהל רתומ ינש םויבד ׳א ׳יעב ח״פש ׳יס
 ש״ארה תרבסל שוחל ידכ ןכ בתכ אמלעב ארמוחל .המחה
 ה״קס א״מו ׳ו תוא ת״וע ןייעו) רשפאש ינפמ םש ז״רהו
 אלד אכיה אליממו (וז אישוקב ושיגרהש ׳ה תוא ר״מאמו
 םא ול אצמי אלו רובצה םע ללפתהל הצורד ןוגכ רשפה
 ׳יסב ש״מכ ןיליפתב ללפתהל ךירצו המחכ ץנה דע בכעתי
 עיגהשמ םחינהל לכוי ז״כ תוא םשל ונירבדבו ׳ד ׳יעס ה״כ
 ;רמ תעדד רמול אצמת םא ףאו "המחה ןנה םדוק םנמז
 םיקסופה ירבד ךל ירה המחה ץנה םדוק רוסאל ל״ז
 ירבדכ ל״יקד אה ובתכד ׳ג תוא ז״צש ׳יס י״כרבה איבהש
 ש״ועי םיברה דמ דיחי וליפאו םיקסופב ׳יפא לבאב לקימה
 םוי אלא רסא אל אידהב ס״במרהד הז ןודינב כ״או
 ו־״בה ׳יפ ןכו "ט״ה ד״פ לבא תכלהב ש״מכ דבלב ןושאר
 וירבדב ש״ועי רשאכ ןכ תורוהל םיכסהו ף״ירה ירבד
 אניה אלא רימחה אלד ל״י ל״ז ןרמ תעדב סנש טרפבו
 ןיליפתו תיציצב רובצה םע ללפתהל הצורב ג״הכנ רשפאד

 :לקהל שי בכעתי הא ונ א״או
 עמש סאו .׳גכו חינהל רוסא ןושאר םויב לבא םש (וט
 חינהל רוסאד הרובק סויכ אניד הבורק העומש
 ג״מרפ ,םש ך״ש .א״קס ח״פש ׳יס ד״ויב ז״ט "ןיליפת
 תוא ה״סק ללכ םדא תמכח "׳ג תוא ר״א ׳ג תוא ז״שמב
 ׳להב ד״וימ ל״כז "ג״ע ג״פק ףדו ג״ע ו״ל ףד ץ״ב "ח״י
 ןיליפתב םיבייסכ םר ימ ינידב ע״יב רודיס "׳ת תוא לגא
 ע״ש רוציק "׳ט תוא םיתיז יליתש ■נ תוא ל״סח /ט תוא
 "ב״י תוא הרש ייח ׳פ ל״ז יח שיא ןב "׳נ תוא א״יר ׳יס
 םש ץ״שה ש״מ ןייע הבורק המומש לש ינש םוי ןינעלו
 םדוקה תויב' ש״מ ;ייעו "ח״פש ׳יסד״יח הדוהי טגש םשב

 :ןאכל ה״הד
 םאו ׳וכו ןיליפת חינהל רושא ןושאר םויב לבא םש *זט

 חינהל רוסא רמא םויב רבקנו דמא םויב תמ
 י״כרבו םש ג״מרפ "׳ג תוא ר״א "הרובקה םויב ;יליפת
 תוא ר״בחמבו ׳א תוא ה״כש ׳יס ד״ויגו ׳יסה הזג ׳ב תוא
 ש״ועיו ב״י ףד ךשנ והזיא ישו ׳•יחב ץ״טירהמכ חלדו ׳א
 ׳יכ לע מ״דנה ך״שה ןוילגב ר״מגדב ןכו "ךרואב ר״בהמג
 ואינהו ,ש״ועי וילע גישהו ׳זנה ץ״טירהמ ירבד איבה■ ח״פש
 ¬ב ׳יס קחצי ןור:ז ת״ושב םגב בתכו ׳א תוא הש ת״תפ
 ץ״טירהמ לע גישהש םימכח תנשמ לעב ויבא םשמ בתכ
 "ש״ועי א״ע ג״פק ףדו ב״ע ו״ל ףד ץ״ש כ״כו "ש״ועי
 תוא א״סכ "׳ד תוא ת״עש "׳מ תוא םש ע״יב "םש ל״כז
 םשב ז״ל תוא ד״וי ׳יס םייחה ףכ ׳םב פ״חרה נ״כו ,׳א
 יבר ןואגהל םייחה ךרדו :"ל ׳יס םולשיבא דיו א״סכ
 בתכו "םש ע״ש רוציק ,םש ל״סח "׳ת תוא ל״ז הסילמ בקעי
 םחיניש םדא ייה רפסב ש״מכ אלד ל״זו ;חלשה תאפב םש
 אכיא ארוסיא אהד וירבדב םש יתהגה רבכו הכרב אלב



 בס םייח חל זיליפת תיכלה חרוא
 ויניבשושו ןתח׳ ז (ה״נקת ׳יס ל״עו) .ןיליפתב ןיבייח באב העשתבי ך :תושדח םיגפ ואב ׳יפא בייח ךליאו

 יבתוכח ח :שאר תולקו תורכש חיכשד םושמ םירוטפ הפוח ינב לכו (ומע םיחמשה ויער ׳יפ)

 ןיליפת תחנהמט םירוטפ םימש תכאלמב םיקסועה לכו םהירגת ירגתו םהירגתו םה תוזוזמו ןיליפת

 הלפתו ש״ק העשב ןתכאלמ תושעל םיכירצ ויה סאו הגה :הלפתו שיק תעשב תלוז םויה לכ

 רסא חורטל ךירצ סא תרחא הוצממ רוטפ הוצמב קסועה לכד ןיליפתו הלפתו ש״קמ ןירוטפ זא

 :(ןשיה׳פן״רו ז״א םשכ ירשא תלגה) ןכיתש השעי חרוט אלב תחאכ ןהיתש תושעל לוכי םא לבא תרחאה

 רעטצמ

 הלוגה ראב
 ׳דעתדב׳ס ש״ארו
 .ה ״כ הכוס ו

 ׳ר מ .ו״כ סשח
 ׳ר םשב םחורי
 םשג א״נהו סיסכ

 .הנוי די ז״א

 םייחה ףכ
 ׳ה תוא ר״מאמכ אלדו .םש ל״ז יח שיא ןב כ״כו ,ל״כע
 הלילב רבקנ םאו .ש״ועי רשאכ ן״טירהמ תרבסכ קיזחהש

 :םש ע״ש רוציק /וירחאלש םויב ןיליפת חיגהל רוסא
 םאו .׳וכו ןיליפת חיגהל רוסא ןושאר םויב לבא □ש (יי
 יכה ,ןגברד תוליבאב וליפא ץלוח ןחינהו העט
 ךרע ׳םב ל״ז ש״קירהמ .םיקסופה ירבדבו ארמגב חכומ
 :׳ד תוא בלל הפי <׳ג ׳וא ד״התפ ,ח״פש ׳יס ד״יב סמל
 .לגרה רמא תונמל ליחתמד לגרב תמ ול תמש ימ (יח

 ןיליפתב ריסא יא ח״פש ׳יס ד״יב ג״הנכה קםתסנ
 י״כרבה סנמא״ב״שועי רוסאד ארבתסמד בתכו .ןושאר םוי
 ׳ג תוא ׳יסה הזב ש״ועי חינהל רתומד בתכו וילע קלח
 ׳יס ד״יב הדוהי םחל תיב ברה כ״נו <יב תוא םש ד״ויבו

 כ״כו <׳ג תוא ר״א כ״כו /ב תוא ר״בחמה ואיבהו ח״פש
 בתנו) "סש ל״סח /א״י ׳וא סש ע״יב םש ל״נז ׳םש ן״שה
 :םש ח״א ןב .םש ע״שה רוציק <(ל״וחב ש״כו י״אב וליפאד

 אלא זולינאב בייחתנ אלד ןויכ הקוחר העומש םויב (ט'
 ע״יב רודיס (ג״הנכ /ןיליפתב רתומ תמא המש

 :ד״וי תוא םש
 בותכ .ןיליפת שובל הילו הקוחר העומש עמש □א (ך
 בתכו .ןצלוחל צ״אד ׳ב ׳יעס ב״ת ׳יס ד״וינ
 אלש היתעד יבותיל ול רשפאשכ ד״ה ג״ע ג״פקד ץ״שה
 יכבה תעשב טרפבו ול א״א םא לבא םהמ ותעד חיסי

 :סש ל״כזה ואיבהו /ל״כע ןולחל ךירצ דפסההו

 י״ראה םשמ ובתכש שי ׳וכו בייח ךליאו ןאכמ םש (אכ
 ב״יסב ןייע ת״רד ןיליפת חיני אל לבאהד ל״ז
 ש״הנ ׳סב ל״ז ש״שרה םנמא ,ד״ע ו״ל ףד ן״שבו ׳ג תוא
 ןכ בתכ אל י ל״ז י״ראה ברהד בתי מ״דנה ב״ע ט׳יי ףד
 םעט ןתנש ש״ועי ת״רו י״שרד םהינש לבאה חינהל בייחו
 ןיליפת חינלש ל״ז ש״שרה לט ׳ד תוא י״כרנה כ״כו ,דוסב
 ׳ג תוא ח״פש יס ד״ויבד סגלו /ש״ועי ולבא ימיב ת״רד
 ע״יב רודיס בתכ ףידע השעת לאו בשד ל״ז י״כרבה בתכ
 חינהל יגיהנ ןד דב ןניא אתשזד רמאמד ב״י תוא םש

 .א״דיחה ש״מכ קפס םושמ אנידמ בויח תרולב ת״רדו י״שרד
 אלד ל״ז ש״שרה לש הנמאנ תודע ןבג ימנ אכיאו ,וירפסב
 ותעדלו סחינלל אלש סייתמאה ל״ז ו״מרהמ יבתכב אצמנ
 יכה ולבא ימינ םחינהל אדבוע והיא ריבעו םחינהל שי
 םילשורי ק״לע הפד ׳ג תוא ל״סחה כ״כו /ל״כע ןניטקנ
 ירבד פ״ע ׳ה דוסב םיאבה לצא גהנמה טשפתנ ב״בות
 סגו ל״ז ש״שרהמ ירבדכ םהינש חינהל ל״ז י״ראה וניבר
 שרדמב םידיסח להקב ןהיתש םיחינמ תירחש תלפתב ב״טב
 בתכי .ז״כ תוא י״ח ׳יס ל״שמ ןיימו /ל״כע ן״בכי לא תיב
 ד״אדגב ריעב םגד ב״י תוא הרש ייח ׳פ ל״ז ח״א !ב

 אלדו ל״ז ש״שרה וניבר תארוהכ גהנמה טשפתנ א״עי
 :ףידע השעת לאו בשד ל״ז א״דיחה ש״מכ

 ,תושדח םיגפ ואב ׳יפא בייח ךליאו ןאכמ םש (בכ
 םינפב םחינהל לוכי הלחתכל ׳יפא עמשמ
 ד״ה ט״פ לבא תוכלה ם״במרבו ף״ירבו רוטב מ״כו ,תוכדה
 דבלב ׳א םוי אלא רושא וניאד יחיו ׳פ תיצמה רעשבו
 תושדח םינפ ואב סא ןיב קוליח ןיאו בייח ינש םויב לבא
 וניא תושדה םינפ ואב האד ה״קסב בתכ א״מהו ׳אל וא
 ש״ועי ןלוח וניא חינה םאש אלא וכליש דע הלחחכל חינמ

 חינהלמ הז ליבשב לטבל ןיא הלפתו ש״ק תעכבד הארנו
 ל״שמכו ,א״מהכ רימחהל שי םויה ראשב לבא ןיליפת

 :ש״ועי ד״י תוא

 ש״מ ןייע ,ןיליפתב בייח באב .העשתב ,׳ו ׳ין?ם (נכ
 תוא םש ת״עשו ׳א תוא ה״נקת ׳יסב י״כרבה
 ׳יסו ׳ה תוא א״ל ׳יס ליעל ד״סב ןיתוינעב ןנא ש״מו ׳ב

 :א״כ תוא ׳יסה הזבו ז״ט תוא י״ח
 ןירוטפ הפוחה ינב לכו ויניבשושו ןסח .׳ז ׳י^ם (יכ
 אנדיאהד ב״לק ׳יס א״מרה רשתב בותכ ׳וכו
 ןיליפתב םג ןיבייח (ג״ס ׳ע ׳יס ש״מכ) הלפתו ש״קב ;'בייחש
 ואיבהו .:"ועי ל״כע ומצעב רקש תודע דיעמ וליאכ ל״והד
 ךיראהש י״בנהב ג״הנכ ןייעו ,׳ב תוא ז״טע <ז״קס א״מ
 גהנמה׳ טכפתנ ןכו ׳ה תוא ת״ועה בתכו ,ש״ועי :זב
 ,ןיללפהמו ןיריק הפוחה ינב לכו ןתחד ולא תוצראב ז״הזנ
 טושפ ,גהנמה ונמוקמב התעד ׳ה תוא י״כרבה כ״כו
 םוי דע ןושארה םוימ הפיחב ;יחינמ הירזיבאו ;תחהש
 ע״יב .רודיס כ״:ו ,ל״בע ׳ושתב ם״רומ ירבדכו יעיבשל
 בתכש ׳אלא ו״ט תוא ןיליפתב םיבייחה םה ימ ינידב
 העשב שאר תולקו תורכש סש אהי חלש ורהזיש ךירצ
 כ״היבל תירחש ךליל ;יגהונ וישכעו ,ד״כע ןהילע ןיליפתבש
 :ב״עתו םעה ראשכ ןיליפתו תילטב רובצכ םע ללפתהל

 ׳וכו סהירנתו סה תוזוזמו ןיליפת יבתוכ .׳ה ׳י^ם (הכ
 רוכמל י י םאיצמהל ידכ םיחקול סה סא אקוד
 ירקימ אצ רכתשהל ידכ השיע םא לבא םהל ךירצש ימל
 השוע סא ונייהו .׳ז תוא ז״ר .ח״קס א״מ .הוצמב קסיע
 י״פעא םאיצמהל אוה ןווכתמ םא לבא רכתשהל ידכ אקוד
 תוא א״א ג״מרפ .ירקימ הוצמב קסוע רכשא כ״ג ןיוכננש

 :ד״יוי תוא םלוע יחתפ .ו״ט חוא םיתיז יליתש .׳ח

 ןתכאלמ תושעל םיכירצ ויה םאו .ההגהב םש (יכ
 לכד עדו ׳וכו ןירוטפ זא הליפתו ש״ק תעשב
 מ״דב ל״ז ןרמ לע השקהש ל״ז ס״רומ תעדל אקוד אוה הז
 ט״קס א״מ ש״מכו ההגדב ןאכ ש״מכ קלחל אציו ׳ב תיא
 ןימ תעדג לבא /ט תוא ר״מאמ כ״כו .ש״החמו א״או

 ׳ל״ז



 םייח חל ץליפת תובלה חרוא
 ארוקהל י :םהמ ותעד חיסהל רוסאש ינפמכ רוטפ הנוכנו וילע תבשוימ ותעד ןיאש ימו רעטצמי ט
 ובר ינפב ןיליפת ץולחי אלמ אי :הלפתו ש״ק תעשב תלוז םויה לכ ןיליפת תחנהמ רוטפ הרותב
 ודי ןיאו הזוזמו ןיליפתל ךירצ היהס בי :וינפב אלש ץולחיו ותמיא ינפמ רחא דצל חגפי אלאנ

 :ןיליפת חינהל םירוסא ערוצמו הדונמע גי :םימדוק ןיליפת םהינש תונהל תגשמ

 ןיליפת םייחה ףכ

 הלוגה ראב
 ד״פב ס״נמרה י
 ר״לה ב .ח״המ
 אתליכמ ר .חונמ
 3״ס3 הנוי יר ׳יפל
 ׳שומישב מרכר3ד
 .א״ק ׳דהנסו א3ר
 . םש י״שי ג

 :רסוא רווניפבו ;ידנב חיעגיא ע .ת״הכ ש״ארה כ״כ חנוה ברכו הליגמ יהלש ימלשורי ס

 ארמגב קסומה לבא ל״ח ג״י ק״ס א״מ יתכ
 רשפא ךרדב בתכר אהו .ל״כע י״בפ רטפימ אלד רשפא

 ךכ א״יו םשב הז ל״ז ם״רומ בסכ אלד אהו םיבייח ל״ז
 אוהש י״פעא א״יו ב.־וכ וניאש תומיקמ הברהב וכרד
 הזב ר״מאמו ש״החמו .ה״קס ג״ל ׳יס א״מ ש״מכ .קלוח
 ד״י תוא ג״ל ׳יס בקטי לוק ק״הסב ןיימו ,׳ט תוא ׳יסכ
 תמד לט ץריתש המ ׳ז תוא י״כרב ןיימו ,הזל םמוכ ש״מ

 :ב״שוטי ל״ז ןרמ
 הוצממ רוטס הוצמב קסומה .לכד .ההגהב םש (זכ
 בותכל ליחתה רבכש יריימ הז לכו ׳וכו תרחא
 ליחתהל רוהא ש״ק ןמז טינהשמ לבא ש״ק ןמז טיגהש םדוק
 תוא ז״ר ,י״קס א״מ ,יכ ׳יטס ב״ט ׳יס ש״מכ בותכל

 וא ןכל םדוק וליחתה סאו ,ז״ט תוא סיתיז יליתש .׳ז
 .טמש תאירקל קיספהל ךירצ ןיא רוסיאב וליחתה וליפא
 ל״ז ןרמ תטדל לבא ל״ז ס״רומ תרבסל הז לכו ,סש ז״ר

 :םדוקכ תואב בותכש ומכ קיספהל בייח

 ׳יכו תרחאה רסא חורטל ךירצ סא .ההגהב ןכש <חכ
 ן״רה תטד רחא ךשמנ ל״ז ס״רומד ראובמ
 בייח וניא םסיחש םייקל ול רשפאש י״פטאד ל״סד א״גהו
 אוהשכ אקודד ובתכש ש״ארהו ׳ותהכ אלדו יכהב חורטל
 חחא ומייקי וא ש״ק וארקי וא ןיליפת וחיני םאש ןינמב
 םדאש ןוגכ סב סיקוסט םהש הוצמכ לטבת תוצמה ראשמ

 הוגקל הצורו וישכט אריישב וא סיב שורפל הצור דחא
 וא רפוסהש דט ןיתמהל ול רשפא יאו תלכת וא ןיליפת

 לכ אלא י״בב ש״מכ ׳וכו ודיל האבכ הוצמה סייקי רגתה
 ול רשפאש י״סטאו רוטפ תרחאה רחא חורטל ךירצש
 ז״א םשב א״גה ע״ש תהגהב ןאכ םשרג ןכו ,ןהיתש םייקל
 תוא ר״מאמ כ״כ .ווהייהווכ קספד טמשמד ןשיה ׳פ ן״רו
 .׳ז תוא ףוס י״כרבה וילט ש״מ ןייע שובלה ש״מו .ד״וי

 תטשב ןיביימ ׳וכו ןיליפת יבתוכ אנווג לכב ל״ז ןרמ תטדלו
 ל״ז וירבד תוימססמ מ״כ .ןיליפת סינהל הלפתו ש״ק

 :ו״כ תוא ל״שממו

 א״מ .הניצה ינפמ וליפא ׳וכו רטטצמ ׳ט ׳יעס (טכ
 רודיס .׳ח תוא ז״ר .׳א חוא ב״וס .א״י ק״ס
 לדתשהל וירצ והימו .ח״י תוא סיתיז .יליתש .׳ו תוא ע״יב
 לטבתהל אלש ידכ םח םוקמל ךליל וא ופוג םמחל

 :וזכ הלודג הוצממ

 י״ב בתכ /וכו וילט תבשוימ ותטד ןיאש ימו םש (ל
 ןנירמאד תוצמ ראשבד ג״טח חונמ ׳רה השב
 סישמ ינאש אכה .היתטד היבוסיל היל יטביא רטטצמד
 היגותיל ול רשפא םא וליפאד הזמ טמשמ .ל״כע תטדה חסה
 היבוהיל ול רשפא סאד בתכ ח״בה לבא רוטס היתטד
 יליתש .׳ח תוא ז״ר .ב״י ק״ס א״מה כ״כו .בייח היהטד

 :ב״י ׳ואו א״י ׳וא א״א ג״מרפ ןייעו ׳ך תוא םיתיז

 תוא םש ג״מרפ ,רוסא וניא לבא ׳וכו רוטס םש (אל
 ריבדה חתפ ;ייעו .ג״י תוא הליט יחתפ .ב״י

 :הזב ש״מ ׳ד תוא

 .׳וכו ןיליפת החנהמ רוטפ הריחב ארוקה ׳י ׳י^ס (בל

 קסועהו רוטס םרותב ארוקהד אצי קלחל ט״עהבד ינפמ
 בתכש אלא ץרית י״בו .וילע השקה רוטהו ,בייח דומלתב
 ,רשפא ךרדב א״מ בתכ ה!ל .ןיארנ רוטיעה למב ירבד ןיאד
 רוא ארקנו םיקידצ רוא ׳הב ל״צז ש״ריפאפ מ״רהמ' והימ
 בייח הרותה קסעב ל״זו בתכ א״י ׳יעס ג״ע י״ד רשיה
 חסיה ןיאו חינמ וניא סא םימשל הדונמו ןיליפת חינהל
 לכשל םילגוסמ םהש ת״ר. לש חיניו ודומילב ללכ תעדה
 הפי כ״כו .ט״העב קליחש ומכ קלחל ךירצ ז״סלו .ל״כט

 ףאד הארנ ל"ז ןרמ תעד הנמא .ש״ועי ד״וי תוא ל״ז בלל
 רוטיעה לעב ירבד ;יאד בתכ אהד רוטס דומלתב קסועה
 .׳ט תוא ז״ר .׳ז תוא י״כרב .׳א תוא י״טמ כ״כו .ןיארנ

 :ט״פ תוא ה״כ ׳יסו ׳מ תוא ז״ל ׳יס ל״שמ ןייעו

 רוטב .׳וכו ובר ינפל ןיליפת ץולחי אל ,א״י 'י^ס (גל
 והימ /;ולתל רתומ הלחת ובר ץלח האד איבה
 הלמח ובר ץלח וליפאד עמשמ ל״ז ןרמ ירבד תיימססמ
 הטמ .ד״י ק״ס א״מ כ״כו ,י״בב מ״בו ,וינפל ץולחל רוהא
 ;ייעו ,א״י תוא ר״מאמ ,׳ה תוא י״כרב ,׳ב תוא הדוהי

 :ג״צ תוא ה״כ ׳יה ל״שמ

 ודי !יאו הזוזמו ןיליפתל ךירצ היה ,ב״י ׳י^ס (יל
 ,ךוגה תבוח סכש ,;ימדוק ןיליפת ׳וכו תגשמ
 ןיאש ןדידל והימ ,ו״ט ק״ס א״מ ,ש״ארכ םבג י״ב
 הזוזמ הלאשב רשפא סא הלפתו ש״ק תעשב קר ןיתינמ
 ב״וס ,׳ג תוא י״טמ ,הש א״מ ,הלאשב רשפא יאד תמדיק
 יליתש ,ט״כ תוא ד״י ללכ א״ח ,א״י חוא ז״ר ,׳ד תוא
 וניאש תיציצ תונקלמ תמדוקש אטישפו ,ה״כ תוא םיתיז

 :הש א״ח ,תילט תבוח אלא

 ,ןיליפת חינהל םיריסא ערוצמו הדונמ ,ג״י ׳י^ס (הל
 ןיליפת תוכלהמ ט״קלה לט חודומח ירבדב ;ייע
 ׳יה ד״וי רוטב ירהש ל״ז ;רמ לע השקהש ח״יק תוא
 אלוקל קספ ספלא ברד בתכו הזנ אתגולפ איבה ד״לב
 י״בב ל״ז ןרמ םש בתכו ל״ז ש״ארה א״א םיכסה ןכו
 ותעדד עמשמ ת״ת תוכלהמ ז״פ ל״ז ם״נמרה ירבדמ נ״כד
 הדונמה ירוסיאב הז הנמ אל ע״שב סש ןכו ןכ קוספל
 רסא ח״אבו ריתמ ד״י ע״שבד ז״אז םירתוס וירבד כ״או
 לע וז אישוק אשקה ג״י תוא ןאכ ג״הננשב ןכו ש״ועי
 .׳ד תוא י״טמ ,ו״ט תוח ת״ועהשקה ןכו .ש״ועי ל״ז ;רמ
 תודומח ירבד ברה סש בתכו .׳ו תוא ר״בממה ש״מ ןייעו
 תאמוט תוכלהמ י״פ ם״במרה ירבדמ הארנ ערוצמב הנד
 הדונמ ריתהל ותטדד עמשמ כ״א .ל״כע ;הב רחומד תערצ
 תמכסהד ב״י תוא םש ך״שה כ״כו .ןיליפת תחנהב ערוצמו
 ׳זנה תואב ג״הנכש ואיבהו ןיליפתב רתומ הדונמה ׳ופה בור
 ה״בב ולאשנ ידדה ידהב וכייורתד ערוצמה ה״הד בתכו
 כ״כו ,ד״כע ערוצמב כ״ג ןניטקנ הדונמב הלוקל ןניטקנ יאו
 ז״שמב ג״מרס ץיעי ,ו״כ תוא סיחיז יליתש /! חוא ר״א



 גס םייח ם טל ןיליפת תוכלה חרוא
 : םיפיעס ׳י וכו .םהמ הרונקלו ןיליפת בותכל םירשכה םה ימ טל

 םילילא תדובעל רמומ וא יתוכ ואי ךונחל עיגה וליפאנ ןטק וא השא וא דבע ןבתכש ןיליפתא א
 וניא הב ןימאמ וניא וא הרישקב וניאש ידכ,םתרשקו ביתכדי םושמ םילוספ ןיסנאל רסומ וא
 רשב הארי תמחמ ותדל רזחש רגי ג :ןתיישע ןוקית לבב לוספ ןבתוכל לוספש לכה ב :הביתכב
 סורוקיפא דיב ואצמנ" ה :וזנגי א״יוח ופרשי (ינאימ ׳יפ) סורוקיפא םבתכש ןיליפת׳ ד :ןיליפת בותכל
 תוזוזמו ןיליפת ןיחקול ןיאכ ז :םירשכ םבתכ ימ עודי ןיאו י׳א דיב ואצמני ו :וזנגי ןבתכ ימ עודי ןיאו
 אלא ןיחקנ ןיאל ח :ןלזוגלו ןבנגל ליגרהל אלש ידב הברה ןהימד ידכמ רתוי םיתוכה ןמ םירפסו
 האמ ונממ חקל ןקדבל ךירצ החמומ וניאש יממ חקלמ ט :תורתיו תוריסהב יקבש החמומה ןמ
 שאר לש דחאו די לש םיתש וא די לש תחאו שאר לש םיתש תוציצק השלש םהמ קדוב תוציצק
 םיתבצ ןחקל םאו הקידב ךירצ ראשה ןיאו םירשב םלוכ ירהו שיאה הז קזחוה םירשכ ןאצמ םא
 וא די לש דחאו שאר לש ׳ב תבצ לכב קדוב ךכיפל םיחוקל םה הברה םישנאמ םתקזח םיתבצ
 ןמאנ לודגי . םדא לש ויהש רמאו ןיליפת רכומה׳ שאר לש יאו די לש ׳ב
 ןחינמ וניא םאוע םלועל הקידב םיכירצ םניא תורשכב וקזחוהש ןיליפתס י :הקידב םיכירצ םניאו
 ןרפותלו רוזמלו קודבל לכויש ימ ול ןיא סאו הגה :עובשבםימעפ הקידב םיכירצ םיקרפל אלא

 :(ח״א השב י״ב) הקידב אלב ךכ םחיני
 :םיפיעס ׳ח ובו .ןיליפתה תשודקב גוהנל ךיא ןיד מ

 וב שיש תיבב ב :ןסיכב ןתולתל רתומ לבא תועוצרב ןיב םיתבב ןיב ןיליפת תולתל רוסאא א

 ןיליפת

 הלוגה ראב
 .הדל ץטינ א
 סש יכדרמ ב
 ףסוי יויומנ ג
 םש י״שר ד
 ב״סב ם״במרהו
 ס״במר ה ת״המ
 ספ ןימינ ו םש
 א״סב ס״כמרה ז

 ׳רו רוט ח :סש
 םש ןיעיג פ םחורי
 אנשילכו םש י
 םש ם״במרואלסג
 ןיטיג ב ץרו א״ס
 בדי חוחנמ לם7
 ׳םותה ׳יתכ
 ץבוריע םש״ארהו
 ב״סצ ס׳גמרו ז״5
 תבושת ג .םש
 ימלשורי ם ש״ארה
 ארחב קרסב

 ס״במרו ןיבוריפד
 ח״אסורוטע 3 ׳סב
 ד״כ תוכרב א

 ה*כ םש ב

 םייחה ףכ
 השעמל סיככה ןכי .הכרב אלב ןסינמד בתכש ׳ד תוא ףוס
 ד״בהו /ד תוא ל״ססה כ״כו <ד״כ תוא הובג ;חלוש ברה
 םושמ רקיכ הארנ ןכו .׳ז תוא ףוס ל״ז בלל הפי ברה
 ד״לש ׳יס ד״ויב ןייעו .ןיליפת תוצממ לעבל אלש ידכו ל״בס
 :ק״ודו הדונמה ינידב רוסא אוהש הדונמ והזיא ב״י ׳יעס

 יארקאב לבא .׳וכו ןיליפת תולתל רוסא .׳א ׳יץס <א
 תועוצרהו ודיב ןיליפתה זחואש אמלעב
 א״מ ■רוסא תויולת ןיליפתה םא לבא .הב ןל תיל תויולת
 תופוצרהו ודיב םיתבה זחוא סא אקודד ל״רו .א״קה
 ודיב תופוצרה זחוא םא לבא ירש אמלעב יארקאב תויולת
 ז״טה והימ .רוסא אמלעב יארקאב וליפא תויולת םיתבהו

 םיולת שאר לש ןיליפתהש המ הז ללכב ןיאד בתכ א״קה
 והז יכ שארכ לע סמישמו תופוצרה דיב םיקיזחמו ריואב
 א״מהד ימלפ אלד הארנו .ל״כע ןויזב הזב ןיאו ןתחנה ךרוצ
 יארקאב ׳יפא ןייולת ןיליפתה ויהיו תועוצרב זוחאל רסחש
 תעשב אוה סא לבא הסנה תעשב אלש אוה אמלעב
 <׳א תואש״החמ כ״כו .ןויזב הזב־כילד ז״טהל הדומ הסנה
 ןמש .׳א תוא ז״ר .׳א תוא ז״שמב ג״מרפה ירבדמ מ״כו
 בתכ ׳ב תוא הדוהי הטמ ברה הנמא ,׳א תוא רואמה
 ןיולת תועוצרה תויהלו הציצקה סופתל יואר ותעד יפלד
 םירהזנש םיקדקדמה ןמ האר ןכש בתכו .יכהב רשפאש ןויפ
 ןיליפתה תולתל רסאד א״מה ירבדמ עמשמ ןכש בתכו .הזב
 אקוד אנא השיבלה תפשא וליפא יאקו יארקאב וליפא

 .ש״ועי החנהכ ךרוצ יוהד ןויכ רתומ תויולת תועוצרב
 רימהרל שי החנה תעשב וליפאד ׳א תוא ל״ססה כ״כו
 ושארב וחינמש דע יולת היהי תיבהו רשקב זוחאל אלש
 תיבכ סיניו םיקובד תיבה םע רשקה ודיב חקי אלא
 יליתש כ׳יכו ,ל״כפ ומוקמב רשקה כ״סאו ומוקמב
 ןויכ רימחהל שי החנה תפשב וליפאד ׳א תוא םיתיז
 כ״פ ,ד״כע א״אדב יריית ז״טכו ,ודיב זוחאל רשפאש
 ,ז״תשהו ל״ססהו י״טמה ש״מכ תושעלו רהחל שי הלחתכל
 ריתמד ז״טא ךומסל שי לקנב הז תושעל ול א״א סאו

 עמשמו ׳א תוא ר״מאמו ׳א תוא ב״וס ד״בהו ,החנהןיוצל
 ןמשו ז׳רו ש״החמו ג״מרפה ש״מל טרסבו היתווכ ל״סד
 כ״:ו "המנה תעשב ריתמו ז״טהל הדוי א״מה םנד רואמה
 לע ךומסל שי לקנב ול א״א :אד ׳א תוא ל״ז בלל הפי

 :ש״ועי םיריתמה

 תולתל רוסא ת״סו .ןסיכב ןתולתל רתומ לבא םש <ב
 א״ע ףוס ד״נ ףד תוכרב ארמג .סיכב וליפא
 ,־א תוא ר״א .׳א תוא ב״וס ,א״קס א״מ .א״בשרה ישודחו
 ד״כתס .׳ב תוא ז״ר .׳א תוא ה״רע .׳א תוא א״א ג״מרפ
 תדמוע ת״סה סא וליפאו •׳ב תוא םיתיז יליתש .׳א תוא
 חוא א״ל ללכ א״ח .רוסא ק״האה הלותו שדוקכ ןוראב
 רוסא לתוכל תודיחיב רבוחמ ק״האהשכ וליפאד בתכו .ג״מ
 .׳א תוא םלוע יחתפ ד״בהו ׳ה תוא םדא תמשנבו .ש״ועי
 המודכו דומלת ירסבד ב״מ םשב םלוע יחתפ םש בתכו

 :;יליסחל המוד
 תיב חתפב תולתלו ריינב םיקוספ בותכל רתומ
 ביס ונ״ירהמ םשנ ט־׳הגהב ג״הנכ .הסנכה
 .׳א תוא ר״א ,׳א תוא ב״וס .א״קס א״מ ,׳ג ׳יס ס״אה

 םושמ רוסאל שי רחא םעטמ ךא .׳ב תוא םיתיז יליתש
 ׳יס ד״ויב ש״מיכ הב דמלתהל קוניתל הליגמ ןיבתוכ ןיאד
 תע םישמ וגייה לקימד ף״ירהל וליפאו .׳ב ׳יעס ג״סר
 לכ בותכל דחא לכל א״א יכ ךהרות ורפה ׳הל תושטל
 ג״סר ׳יס ד״ויג ו״טה ןכו ,ל״נה םיקוספב ך״אשמ הרותכ
 ׳יסל לתוכה לע םיקוספ םינתונה לע רגת ארוק א״קס
 וניא םא ל״נכ ט״ירהמ ׳ושתל מי׳נ מ״מ לבא .ש״ופי בוט
 ןיא רוסיא םושמ ירשד תחא הטישב תובית ׳ג קר בתוכ
 כ״כו /ג ׳יעס םש ד״ויב אתיאדכ ׳וכו הליגמ ןיבתוכ
 דוע בתכו .׳א תוא םלומ ימתס ד״בכו א״קס ש״החמ
 םיבותכה םירבד נ״כהב לתוכ לע בתוכ םאד םש ש״החמ
 יהיו קוספ וא םימחר לש תודימ ג״י ןוגכ הלפת ירודיסב
 ירודיסב ןבתכל רתוהש ומכד הב ןל תיל ׳וכו ןוראה עוסנב
 ירשל ה״ה ף״ירה תעד למ יכמסד תושעל תע םושמ הלפת
 הלפת רודיה ש״מו לתוכ אגש יאמד לתוכה לע ןבתוכל

 ידיא (בל)



 ףכ םייחה מ ןיליפת תוכלה
 הזב ש״מ ןייעו .ל״כע גהנמה ןכו .ןה הליגמ ידיאו ידיא

 •ש״ועי ׳ב חוא ת "חפו םש ד״וי לע ללה תיב
 לש הלשנש םהבש תוחולב םיעובקה םירודיס (י
 ןיליפתל ימד אלו דהב תולתל רוסא ךסכ
 ןאכ ה״אשמ ע״פב ילכ סיכה םתהד ןסיכב ןתולתל רתומד
 סש א״מ .ומצע רודיהכ יוהו רודיסל תורבוחמ תוחולהש
 /ב תוא ז״ר ,ט״הגהב ןרהא די ,םש ר״א ,סש ב׳דס

 :סש םיתיז יליתש
 ןילפונש ימ תונפתהל םיגהונ ט״הגהב ג״הנכה בתכ (יי
 אצמת ב״י ׳י: לאומש יטפשמ ׳םבו ןיליפת ול

 די .ה״קס ד״מ ׳יסב א״מ ד״בהו .ל״כע גהנמל ךמס
 .׳ב תוא ד״ה ׳יס ז״ר /א תוא ר״גחמ ,ט״הגהג ןרהא
 ודימ ת״ס לפונש ימ ןכו .׳ה תוא םש םיתיז יליתש
 ג״הנכה ואיבהו ,הנעתיד לאומש יטפשמב סש בתכ
 תואב א״מ ,׳א תוא ב״וישב םש י״כרבו ב ׳פר ׳,ס ד״ויב
 לבא ןקתרנ אלב יריימד ל״נו ל״זו א״מה םש בתכו ,ל״זנה
 תונעשהל ךירצד אהד ל״רו ל״כע ןקיתרנב וליפא ת׳׳םב
 הא לבא ןקיתרנ אלב ולפנ סא אקוד ;יליפת ול ולפנב
 ולפנ ׳יפא ת״סבו תיגעתרל צ״א ;קיתרנב ןיליפתה ולפנ
 דש םיתיז יליתשו סש ז״ר כ״כו .תונעתכל ךירצ ןקיתרנב
 י״רהמ םשנ בתכ ׳ג תוא ו״סקת ׳יסב ט״הגהב ג״הנכשו
 םא ׳יפא תינעת ךירצהל ורימחה יחובר ל״זו י״כמ אנורב
 הטורפ ןתיל לקימ ינא ג״הכו םהלש סיכה םע ץראכ ולפנ

 ודיב תועוצרה סא ׳יפא ןראל הציצק הלפנש דע הקדצל
 הזב ר״א כ״כו .ל״כע חדיפק אכיל תועוצרב לבא

 הטורפ ;חי ,קיתרנב ולפנ סאד ׳זנה םשנ ׳ה •תוא ׳יסה
 כ״כו .ש״ועי ץראל ולפנ סא אדיפק ןיא תועוצרבו הקדצל
 ׳יסה הזב ר״בחמ .ז״נה םשנ א״קס א״עקת ׳יסב ט״האב
 הפי .׳ה תוא ל״סח ,ל״(• ס ד״מ ׳יסג ש״הסמ .׳ב תוא
 חוא הרש יימ ׳ס לד ימ שיא ןב .׳ב חוא דדנ ׳יסב בלל

 בתכש ב״י ׳יס אדר לאש םייח ׳סב אידיסהל ןייעו .ח״י
 השקו חכ שת אוה םא ןמצע ןיליפתה ודימ לפנש ימ ךאד
 ןתי ה*תב טעממו ןנברמ אברוצ אוה סא ש׳כו חינעחס וילמ
 ייפא רפכל הקדצ הלודגו ןיליפתה תליפנ ןומ רפכל הקדצ
 .םש ל״סמה כ״כו ,שדעי סינא וא הנימל ויקו לדבמכ דיזמל
 ׳יס םייחה ךכב םייחרה ביכו ,םש ח״א ןב .םש בלל הפי
 לפנ סא והימ .ורנ קרס רשוי תוחרוא םשב חיל חוא ד*וי
 .םש לאש סידו .הנמתיש ךירצו וימ לקהל !יא ודימ סיס

 :ג״ל ־יס א*ח לד םילעפ בר דרהו
 ותואב הנעחמ ןיליפתה ול ולפנש ינפמ הנעתמה <י
 ומכ לומתאמ ולבק אלש י״סעא םוי
 םש ג״הנכש .םולח תינעתב ומכ ונינמ ללסחסו םולח תינעתב
 ןג .םש ל״סמ .םש סיהאב .׳ה חוא ריא .יזנה םשב ׳ז חוא
 בחכחיל תיא דדי ־יס םייחה ךכ ׳סב פ־םרהו .םש מ״א
 יל ולפנ םא והימ ברעבמ תינעתכ לבקיו ותרחמל הנפחד
 עהנכש .םדמ רע ץחמי אלא חבשב הנעתי לא חבשב ןיליפת

 : םש סיהאב .םש ריא ׳ס תוא ׳זנה םשג םש
 ךיתנ סה םא וא תונמתהל ךירצד ןיליפת ול ולפנש ימ <ז

 םירמואש ומכ אל הקדצל המירפ ןחיל ךירצד םיכס
 םישמ והזד םימסמ הרשעמ הלעמל ולפיש ופ םליפה
 ולפנ סא ׳יפא יוזב םי אכוונ לכבו ןיליפת יוזיב

 .חיי ׳יא הרש ייח ׳ס לד ח״א ןב כ״כי .טיימ תיחפ

 סימסע השלש הנוגמ תוחפ ולפנ םאד לד והימ
 א־ע ז־צ ךד סבש תכסמב ןנירמאד ןויכ תונעתהל צ׳׳אד
 ורמא ןכו .ימד דובלכ השלשמ סוחס לכ יחכוד המכבו
 השלשמ הטמל ודי לשלשש !ונכ א״ע יה ךד תבש תכסמב
 א״ל ךד תובותכב ׳ותה כיכו עקרקכ איוסד ליז י״שר ׳יסו
 תסנומכו ,ימד דובלכ 'גמ העמלד יוכו ישא בר ה״ד ב״ע
 לכש !ויכ כ׳או ׳ש״ועי מ״כג אוה ןכו םיימי איימ אפראא
 יוזיב אכיל אימד אערא לע תחנומכ השלשמ תוחפ איהש
 ןשיל םי מ״מו ,םיחפט סשצש הביצמ תוחפ ילפנ םא ןיליפת

 :םיכס ךותב ולפנ םאב ומכ הקדצל הטורפ
 לאש םייח ,תונעתהל בייח ןיא ןיליפת ולפנש האורה <ח
 בתכו ..יג תוא ר״בממ ורפסבו ב״י ־יס א״ח
 י־רהמו ב״י ׳יס לאומש יטפשמ ברה ירבדמ חכומ ןכש
 הח הנעתמ ןיליפתה ןילפונש ימ אלא ובתכ אלש אנורבמ
 ׳ב תוא ד״החס ,יא תוא ת״עש ו״בהו .ש׳ועי סורקה גהנמ
 ךירצ האורה ׳יפאד א״ל ׳יס ג״מ ץראה הדש ש״מכ אלרו
 י״כרב ןייעו ־סש דיהחסו ׳ח חוא א״ח ל״כז ואיבהו תונעתהל
 ח״ס האורה ׳יפאד בתכש ד חוא ברישב ב״סר ׳יס רדיב
 ורפסב בתכ ןכו .ש״יעי !ידה ןמ חינעסהצ בייח ןיא לפנש

 :ש״ועיא״י חוא ׳נ ׳יס תמא רודל םש לאש םייח
 והטמ שמשל ריסא ]'ליפה וב שיש תיב .יב ׳יעס (ט
 סאו ׳טו ילכ ךות ילכב םחיני וא םאיצויש דט
 ךורכ ץאש י״פטא חנומש ןיליפת לש תיכה לע תילט סריס
 חוא ר־א ,יב תוא ברס .ש״החמו ב״קס א״מ ,ייש הטמלמ
 תוא י״כרבה כ״כו ,יב תוא .א״א ג״סרפ ,יב תוא י״טמ ,יב
 ג׳ע ד ךר םייח תוחרוא רפסי איכ ׳יס יבלכה סשב /נ
 :יד חוא םיחיז יליתש .יד תוא ז״ר ,ינ תוא ךיש רימאמ ,ש־׳יעי
 ב־קס אדנ בתכ ׳יכו ילכ ךות ילכב םחיניש וא (י
 סיכ ךישל תילטהו ןיליפתה סיכ םיחינמה ןחואד
 ויבג לט ילכ רוט ךירצו ןיילה ירקימ לודג סיכב; סנ לידג
 יליחש ,׳ג םוא ז״ר ,םש י״טמ ,ספ דיאו ב״וס ד״בהו ׳ליכמ
 הזב קסחסנ אילק ׳יש •ושחב ץ־טירכמ והימ ,יד סוא םיתיז
 רתומ זא ןיליסח סינה כ״מאו חיצטל אלא סינה ןיכס אלשכ בסנו

 ירקימד רוסא ןיליפתו תילטל סיכה ןיכה הלחתמ םא לבא
 םנמא ,׳ב חוא ר״או ט״הגהב ;יהא די ריבסו .פ״ימי !"לכ
 םשב בתכ י״כ ח״אל ויתוהגהב חמצ יי׳רהמ ריסמכ ברה
 סישל סנכומה ס׳נאריק ארקנה לודגה סיכה ל "ח א״בשרה
 דחוימ ילכ הניא ןיליסה לש שיכו חילטהו רודיסה הכותב
 ילואו !יליפת לש סיכלו ׳זנה הירבד ראשל אלא םממ ;יליססל
 איהו ה׳גארוקס םיסכמ םניאש לארשי בור וכמס הזבש
 הזר בתכו ׳א חוא י״כרבה ואיבהו ל״כט םשימשת סיבב
 רימאמ ןיימו ,רדע קסחסנש ן״סירהמו רסאד א׳מהמ ךפיכ
 ירבדל שוחל שי הליחתכל נ״ע /ס חוא איח לדזו יג חוא

 :ב״וט תוא ןמקל !יימו ׳לקסל שי רבטידבו א״סס
 רבוחמ ןיליססה שיכ םאר ׳א״מה םש ריע 31131 *אי
 סיכה לש ינשה דצה ,הילטכ סיכ לע הלטמל
 יליתש סש ר״א ,הש ברס ד׳־בהו ,ל״כע ןיילכ ירקימ אצ לודג

 הטמל ןיליפתה היהיש לירג סיכה ךפהש ונייהו .םש םיתיז
 ,יב תוא א״אב ג״מרס כיכי ,ש״בל .ירשי ילכ ךותב ילככ יוהו

 :׳ב חוא סליע יחתפ ,יג חוא ז״ר
 ךותב םחינה ׳וכו ילכ ךיח ילכב םהיניש יא □ןע (כי
 םירפש לש הביסה ךותב תילטה חינהו יחילט

 ירה



 ףכ דס םייחה מ ןיליפת תוכלה
 ז״איר .ןיילכ יניא תילטה ירהש ילכ ךותב ילככ אוה ירה

 א״מ .ס״הגהב ג״כנכ /תמש יס ׳ס םירובגה ימלשב ד״בה
 כ״כו ,׳3 חוא ריא .׳3 חוא י״טמ ׳,ב תוא גיוס ,ב״קש
 םיכרוכ כ״חאו םסיכב םינותנ ןיליפתה סאד ׳ג חוא ר״סאמ
 םיחנומ ןיליפתה םלועלש םיגהונ שיש ימכ תילטה םהילט

 דיבהו ,ש״יעי ילכ ךותב ילכ בושח תילטה ךי.חב םסיכ םט
 בישמ אלד בתכש יב תוא ליסחהכ אלדו .׳ת חוא א״מ ל״כז
 בתכש וד ■יש ג״ח ץ״בשחב ןייעו ,ש״ועי ןיילכ וניא תילטה
 ׳יפאש הארנ !ןד יבג למ וא הביח ךיתב וא ןולחב סחינהלד

 :ט״הגהב ב״מב ןרהא די ואיבמו ,שיועי צ״א ילכב
 הזיזמ ןינעבו .יוכו ילכ ךיח ילכב י םחיניש וא □ש (גי
 רדחב םינפב העובק האד ביקס א״מה בתכ
 יד סשס לע תיכוכז שי סאו יצכ ךות ילכב כ״ג ךירצ
 ׳ב ףיעס ו׳־סר ׳יס ד״ויב ןייעו בתכו ,הילע רדוס תסירפב
 תנווכד א״מה ראיבו ינהס אל תיכסז יושכד ז־טמ םש בתכש
 אטישס דמא יצכבד רחא ילכ סע תיכוכזב יגש אצד ז״טה

 ק׳ס ס״ר *יסג א״מה כ״כו ,ש״יעי ריתה ל״ז אוהו רוסאד
 כ״כו ,ילכ ךית ילכב תושכל ךירצ הזוזמה םנד תוטישפב זיי
 די ■ב תוא ר״א ,ב תוא י־טס ד תוא ׳ישה הזב ברס
 כ״כם בתכו .ד ׳יס ח״אח ל״סמ ורפסב לדז ,טה״גהב ןרהא
 ד״וי תיא חיכק ללכ םדא תמכח ,שרעי ןפח ירבד ברה
 ברה םנמא .יב תוא ל״סח .ר חוא ן״ק ■יס ע״ש ריציק
 חרכומ וניאד ז״נה א ימה ירבד לע בסכ ׳ב תוא רימאמ
 רדחבש הזיזמד עמשמ ד ׳ויב םש ל״ז ןרמ ירבד תוימתסמו
 ש״ועי ללכ יוסיכ צ״א םש םישמשמו םינישי השאו שיאש
 תחנומ הזיזמה ■םא טרפבו םינורחאה ירבדמ מ״כש בתכו
 לקסל שיד אבירד אבורב איהש ומכ םיחפט הרשעמ הלעמל
 םשב םש ייב ש״מכו ימצעל תושר ספות ד״ויס הלעמל לכד

 שרעי ׳וכי. תפינט םיקמו םיריזח הב שיש ריע יבג םיקסופה
 ילכ ךותב ילב יעב אלו שרפל שי חנה ירבדב םגש בתכו
 ךב הארי אלו ביתכו איזחחסד סושמ תיכוכז ינהמ אלד אהו
 הזוזמב ילכ ךותב ילכ וכירצה אלש םעטהו יוכו רבד תורע
 אלו התוצסו התעיבק סוקמ איהו לתוכב העובק איהש ינפמ
 םייקמו התיעיבקב השוע היצמ ירהש כ״כ תי־אסז יעב
 ףאו םירפסו תישי ןיליפתב כ״אשמ םש איהש וסכ סתוצמ
 ו״כע אמלעב דובכל אלא אכיד חכס איעב אל אמלעב יוסיכ
 םיגהונ יתיאר ןכו לקהל ידיב ןיא מ״ס לדו סייס וסימ
 הילע דגב םימישמ םינשי השאו שיאש רדחב הזוזמ שישכ
 ירבד איבהש רחא ׳ה תוא ז״ר כ״כי ,ל״כע תיכוכזה רבלמ
 הלוכ העובקש ;ויכ ־זיזמש רמואש ימ שיו ל״זי רכזנה א״סה
 בקנה תא םותסיש יד דבלב בקנ אלא הב ןיאו לתוכב
 ךותב ילכ צ״או שש 'לטבמש רחא רבד וא הועש תכיתחב
 ;יאשכ וכותבש המ לכל ימצעל תופר קלומ לתוכהש יפל ילכ
 תרפופשב העובק הזוזמה םא ףאו ,תיבל םשמ חותפ בקנ
 לבא ,לתוככ איה ירה לתוכל תרבוחמ איהש ןויכ ר״ס
 ךרד תיארנ הזוזמהש ןויכש תלעומ הניא תיכוכז תמיתס
 הארי אל םישמ תיששעב הורע ורסאש ימכ רוסא תיכוכזה
 הירעל סמורו יאנג כ*ג איה הטמה שימשתו רבד ח !רע ךב
 ךימסל שיו הכותמ תיארנ הזוזמה ןיאש הרומג אמיתס ךירצו
 יחבז ־סב ג״הר ןכו ,ש״ועי ל״כע יוכו סירב לקהל וירבד לע
 הזיזמה םא ריתהל הלעה סיל ׳יס סיא סיושב ב״מ קדצ
 התוא הסכמש ריע הילע םיו םיחפט דדימ הלעמל הינג

 .וימ חוא הויזמ תוכלהב ח״ל ברהל ןייעו ם״ועי ידש סש חאו
 סימעדו א״סה ירבדל שוחלו רימחהל שי סלחחכל כ*ע
 הסוכמו ט״ימ הלעמל הובג הזוזמה סא לקהל שי דבעידבו
 שי ןכ יישעאו .הסוכמ היהי ידש סש סגו דמא יוסכב
 ושארו וינפו וילגר ואריי אלש שימשת תעב ותוסכב ליפאהנ

 :ב״וט תוא ןמקל ש״מכו
 שי םא ה״הו .יוכו ילכ ךות ילכב סחיניש וא םש (יי
 וב שמשל רוסא ארמג לש ׳יפא םירפס תיבב
 ׳יסנ ש״מכ ילכ ךות ילכב סחיניש וא םאיצויש דע יתשמ
 לדו ׳ג חוא הז ׳יסב א״אב ג״סרפה בתכו .יו ׳יעס מ״ר
 ךירצ ה״פא דצ לכס םיבבוסמו סיכריכסה סירפס יל הארי
 תלשלשב ומכ רפסה ףיגמ א״כ הכירכה ןיאו ילכ ךיתב יצכ
 הארנ ילו /ד תוא ליעל ןייעו ,ל״כע ירקימ ןיקית ואלד ףסכ
 ןויכד ומצע ינפב ילככ וכל ןניבשח אל היילת ;ינעל אקודד
 שיו ומצעב רפסכ הלוח ולאכ ייה ־פסל תורבוחמ םהש
 הכירכה ןניבשח ילכ ךותב ילכ ךירצש יוסכ ןינעל לבא .ןידיב
 סל ןניבשח אלר תיכוכז ומכו רחא ילכב דוע הסכיו ׳א ילכל
 ילכ יוסכ יבגלו /ה ׳יעס ה״ע ׳יס ש־מכ הירע יבגנ יוסכ
 ונאבהו ב״קס א״מ שיסכ דחא ילכל הל ןניבשח ילכ ךית
 םירפסד :ח חוא מ*ר ׳יסב ליסחה כ*כו ,סדיקה תואב וירבד
 רחא יוסכב םתוסכל ךירצו יוסכ דחכ בישח הכירכ םהל שיש
 ׳יס ףסוי להא חדשג יתיאר דימא ,ד״כע םהל דחוימ וניאש
 ךיתב ילכ ךירצו ללכ ייסכ אבישח אל הכירכהד בתכש ׳ב
 םיספדנה הירפסד הארנ והימ ,ש״ועי הכירכה ןמ ץיח יצכ
 ילכב ריע חיסכלו דחא ילפ יוסכל הכירכה בושחלו לקהל שי
 שיסכ םיספדנה םירפסב ןיליקס שיש ןויכ ,ןיילכ וניאש רחא

 :זיט ׳ואב
 ¬ו ׳יעס מ־ר -יס ׳ילכ ךותב ילכ ךי־צ דומלה ירפ0 (וט
 ׳נ חוא א״אב ג״מרפ בתכו ,יב תוא ריא
 בתכ וליפאו ילכ ךיתב ילכ ןניעב תולפת ירודיס ה״הד
 סשב ייבה שימ לט בתכש םש .ריא ןייעו ,ם״ועי ט״עשסיג
 יל הארנ אמלעב יוסככ ידד םירפס ראש לע ד״בארהו ׳ותה
 שיועי ר״רד וב לכב ראובמ ןכד בתכו ילכ ךיתב ילכ צ״אד
 ךרד יקוח םשב בתכש א״פ תוא מ״ר ׳יס םליע יחתפ ןייעו
 בתכ םניאש ראש וא אעישמ תיזנכשא בתכב םירפסד י״וחו
 ןינטל יאה ילוכ ירימח אלד רשפאו שדוק םניא תירישא
 הכלה הזב םנ ךימסל ןיא מ*מי קחדה חטשב שימשת רושא
 ליפאהל שי רשפא אל סאד לינו .ד״כע רשפא סא השעמל

 :ב״וט חוא ןמקל שימכ ישארו וינפ וילגר ותוסכב
 .ילכ ךיתב ילכ אקיד םיכירצ םיספדומה םיר£0 (זט
 מ*ר ׳יס איא ואיבהו ׳ב ויס ףסוי לכא ת״וש
 ׳יס ר״ויב ז״ט כיכו ,ט״צ ׳יס רשתב ב״מ כ־כו ׳א תוא
 חיכק לצכ א״כח כ*כו ,יב חוא ר״א ד״בכי ח״קס א״ער
 ייח םס ׳ישתמ והימ ,יו חוא ן״ק ׳יס ע״ש ריציק ד״יי חוא
 אמלעב ןידס םהילע שריפג ידד עמשמ ׳סה ףיסב הספדנש
 םש איאו ־"הא ואיבהו םדעי ב״עח רימחמהו םייס מ*מי
 לקהל שיד ז״פק ׳יס י־יח םשב ר״א סיכו ,םש ר״א כ״כו
 םשב ׳ג חוא הז ׳יסג םלוע יחתפ כ״כו קחדה תעשב הזב
 ןייעו ,םיספדנה םירפסב לקהל שי קחדה תעשבר הידפ

 :ז״חאש ואבו ד״י חוא לייכל
 חונש ישג בתכ .יוכו ילכ ךיח ילכב םחיניש וא םש (בוט

 גכ םיסנמ םאד ח״יק ׳יס לד קי׳שרהמל ס״ח
 םפוג



 םייח מ ןיליפת תוכלה חרוא
 םהל דחויט ינשה ןיאש אוהו ילכ ךות ילבב םחיניש וא איצויש דע ותטמ וב שמשל רוסא ןיליפת הלוגה ראב
 ומא ימינסהש וא םהל םידחוימ ןמא םהינש סאו הגה :׳אכ םיבושח האמ 'יפא דחוימ אוה םאש מ י יש ג
 ילכ ךות ילבב חינהל ׳יפאי ג :(י״:-)(׳ו ׳יעס מ״ר ׳יס ל״טו) רסומ םהל דחוימ ןוציחהו םהל דחוימ * ה־י' י 'י ה
 יאכ ךות ילכב וליפאה ושאר דגנב ויתושארמ תחת םחינהל רוסא ןכוי ויתולגרמ תחת םחינהל רוסא איההמ 'י5 '
 ידיכ ךיריז ומע ותשא ובאז רתומ דמע ותשא ץא םא ושאת דגנכ אלומ לבא ומע ותשא ןיא ׳יפאו

 וסע ותשא ןיא ירקמ שזבשיל הצור וניאו רטמב ומע ותשא י ד :,ייכ ךותב

 םייחה ףכ
 ךוסנ ילכ וא הציחמ 5״א םימשה תעשב ססאסו שיאה םפונ
 והימ ,ב״כ ־וא מ״ר ׳יס םלומ יחספ ואיבהו ,שרפי ילכ
 הז ןפיה חוטישסב בסכ ד״ט ׳יס א״מ חוריאמ םינפ ברס
 םנמא .יט ׳יס א״חב ליז םילעפ בר ג״ברהל ןיימו ,םרעי
 רחא ןינפב א״א םאו ליזו בסכ ׳מ סוא מ״ר ׳יס ל״סמה
 הנוע ןמזב םירפס וג שיש רדחב שמשל רהומש םירמוא שי
 ליפאיש ידנ ךרדה ןמ וסאיבו ותאיצי לילו הליבס לילו
 אסגולפ םיד ןויכ הארנ ןכ לט "ונושל ןאכ דע והוסכב
 לכל ונייהד רסא רבדל ךינש הז חושעל םי הזנ
 ירבדכ חושמל ול א״או םיקסופה ןיב הקולחמ םיש םוקמ
 שי לקימה ירבדכ ךליל ךירצו היהיש הביס הזיאל רימחמה
 .ושארו וינפ םגו ופיג לכל וסוסכב ליפאיש כ״ג הז חושמל
 תוטיבצ םושמ אדח ןכ גוהנל םדא לכל ןוכנ אלא דיע אלו
 שדקה יבסכמ רבד הזיא וא רפס סזיא חכשי אמש רוטו

 :הלצהו חוורל ול הז סיהמווסוסכל סיסטדא ואלו
 תוריינל ה״הו .ףכו ילכ ךומ ילכב םחיניש וא □ש (יח
 םיקוספו הומש ןהב בוסכש תדלויה סיבב ןילוחש
 ךוח ילכב םחיניש וא םאיצויש דט וחטמ וב םמשל רוסא

 ;׳ג חוא ליסח .ויכרצ םש חושמל רוסאש שיכו .ילכ
 .דחאכ םיבושמ סאמ יליפא דסוימ אוה םאש □ש (טי
 םישנאה ססוא םישוע הפי אל ׳ב סוא ליסחה בחכ

 רשא השודקבש רבד לכו םירפסה סוסכל יוסכ הזיא סידחימש
 יקפנ אל םהל דחוימ אוהש לכד .םירפסמב םש עובקו חיבב

 וא רדחה ךוח איה הזוזמה סא ןכו .ילכ ךוח ילכ יוסכ חיי
 הנשכי םא ינהמ אל יאנג לש םימשה םש םישועש םוקמב

 ךירצ אלא יבישח ׳א ילכ ןלוכד החיישע תלמחמ ;יוסכ המכב
 יכ הל דסוימ וניאש רבדב סחוסכל נ״ט ןטק רמסמ חיניש
 ליז סדא תמכח ברה וסימ .לרע ילכ ךות ילכ בשחילד יכיס
 םא םירפס ראש וא הזוזמ ןיבד בסכ דיוי סוא חיכק ללכ
 ןוגכ ילכ ךזחב ילכל דחא בשחיש םילכ ׳ב הליחחמ השע
 ליכמ רסומ הלש קיחב המינה כ־סאו ריינב הזוזמה ךרכש
 איכס תארוהכ לקהל םי הזוזמבו םיספדומה סירפסבד הארנו

 : זימ הואו ג״י חוא ל״שמכ ןיליקמ שי הילגש ןויכ
 אה .דכו םידחוימ םניא םהינש סאו .ההגה םש ח
 יאמ יקופאל היל אכירמצאד אלא אמישפד אתלימ
 סרבס ןיא סמאב לבא •סנוי וניבר ידימלת ירבדמ עמשמד
 ש״מכו ןושלה סיגה לישרהמו .וליעוי אל ןיילכ ןניאד ירחד
 ידימלח ירבד שריפו חרמא ההגה סינה זיעהו .זיעה ומשב
 חוא ביוישב י״כרב .בטיה ק״ודו ךייח ךרד אוהו סנוי ׳רה

 :׳ד חוא ר״מאמ .חיבו ייב ןייעו .יא
 סא לבא .רכו דחוימ וניא ימינפהש וא .ההגהב □ש (אכ
 םהל דחוימ וניא ינכ וחוא וליפא דחא ילכב םס

 . טושפ אוהו ׳ג חוא םיחי!יליסש .שובל .רוסא
 .אכפיא שיכו .רתומ סהל דחוימ ןיצימהו .סהנסג □ש (בכ

 יליתש ׳ב ׳וא ד׳א .ח״ב •ג״סק תוא וסימש ימ ׳ס ח׳ל
 :׳ד חוא םלוע יחספ "ד םוא םיתיז

 םסינהל רוסא ילכ ךומ ילכב חינהל וליפא ׳ג ׳יע□ (״
 .ןויזב גהנמ םהב גהונש ינפמ .ויתולגרמ סמת
 סוא ז״ר .וספ ותשא ןיא וליפאו .,ה חוא ידנמ .םובל יי׳ב

 :טושפ אוהו .׳ו
 .רחומ וסט וחשא ןיא סא ושאר דגנכ אלש לבא □ש (דכ
 ת״וטו ג״קס ז״ט .ילכ ךות ינכ אלב וליפא ׳יפ
 ךותב ילכ ךירצ בסכש ס״בס ירבד וחדו ג״קס א״מו ׳ב היא
 חוא ז״ר .םש י״טמ .יד חוא גיוס כ״כו .ם״ומי ילכ

 : ׳ה סוא םימיז יליחש .׳ו
 י״בנ !ילכ ךותב ילכ ךירצ ומע וסשא םאו םש (הכ
 בושמ תשככו רכהד הנוי וניבר םשב בתכ
 ךיתב ילכ םחינהל ןירצד בתכ ם׳יבמרה סשמד אלא דחא ילכ
 בתכו ,הכלה ןכו בתכו תסכל רכ ןיב םחיניש םדוק ילכ
 צ־׳אד ל״שד מ״ש ס׳־במרס ןיפל י״נה הנישדמ ד״קס א״מה
 ךיס ד״כד ׳וסב מ״כו ינש ילכ ירקימ רכהו דמא ילכ אלא
 יליתש ,םש ז*ר כ״כו ,ל״כפ הדוגאה כ״כו ח״ר ינתהו ס״ד
 ךכ ע״שב םגד בפכ ׳ו תוא ר״מאמה םנמא .׳ו רוא םיתיז
 בתכו ס״במרה ןישלמ תצק הנישש י״פטאו י״בב םרמ ותנווכ
 ׳יס אלש א״מהכ אלדו ט״שה ירבד ת״יט ןיבהש הארנ ןכו
 ונייה ס״במרה ןושלמ ל״ז ןרס הנישש המו ט״שס ירבד ןכ
 רציקו ומט ותשא ןיאל ומט ותשא ןיב קלחל הצרש ינפס
 לקימ היה אלד רבתסמ יכהו י״בג ראבתנש המ לט ךסשו
 רסואד וירבדמ אידהב טסשמד רחאמ ל״ז ס׳־במרה דגנ

 ;׳נ תוא ה״רט ןייעו ,יה חוא הדוהי הממ כ״כו ,ד״נע
 ויתושארמ םחינהל רוסא אנידמד ארמגב עמשמ (יכ
 םיבנגהמ םרמושל ידכ םימכח וריתהש אלא
 םחיני אל רחא םוקמב םירמתשמ סא כ־או םירבכעהו
 ויתושארמ הלעמל שי סא והימו ,ז״סט ג*מ ■יס ם״מכו הטמב
 חוא ברס ,ד״קס א״מ ,רתומ ׳ג ךומנ וא ט״נ הוכנ םוקמ
 סא ונייהו ׳ו חוא םיתיז יליתש ,׳ז תואו ׳ו תוא ז״ר .׳נ
 ארמגב שש עמשמ וסע ותשא ןיא סא לבא ומע ותשא
 ןחינהל רתומ ןרמושל אלב וליפאד (ב״ט ג*כד הוכרב)
 ,םש ז׳ר ,׳ד תוא א״אב ג״מרס כ-כו ,םרעי ויתושארמ תמח

 :׳ו תוא םלוע יחספ
 ירקימ שמשל הצור וניאו הטמב ומע ותשא .׳ד ׳יעס (מ
 דיגה ז״יר היכו ,שיבלה כ״כו ,וסע ותשא ןיא
 י׳בגהב א״י ,י״בגהב ג״הנכ ,וחמש ימ יפב םירוננה יטלשב
 ז״שמב ג״מרס ןייעי ,ש״ועי ריסחהש ד״קס ז״טה ירבד החדו
 םיתיז יליתש כ״כו ,שרפי ז*נה ז־טה ירבד לע ש״מ ׳ד חוא
 ז׳־טה ירבדל שוחל ןוננד בתכ ׳מ סוא ז׳דה וסימ ,׳ז תוא
 ימחפ ואיבהו ,שרטי !ידה ןס רבדב ריסיא ןיאש יפ לט ךא
 טישה ריחס אלד בתכש ,׳ו חוא י־טמ ןייטו ,׳ז תוא םליע

 אלא



 חס םייח מ ןיליפת תוכלה חרוא
 זוחאי אל ןיליפתב ותטמ שמשו חבשת ו :ויתולגימ תחתכ ןניד ודצ דגנכ הטמב םחינהלז ה :ומע
 : תפונטה םוקמב ועגנ אמשו ןה תוינקסע םידיהש ינפמ וידי לוטיש דע תועוצרב אלו םיתבב אל
 וילעמ ירקה חנקיש דע •הגה ;םתוא ריסמו העוצרב זוחאי אלא םיתבב זוחאי אל ירק הארו םהב ןשיט ז
 ןחינמו רזוחו הכרב ןמז דע ןתלשה לע ןחינמו ןצלוח עבק תדועסל סנכנה י ח • (י״3) וידי לווניו

 :ןצלחל ךירצ ןיא יארע תליכאל לבאכ

 ח

 הלוגה ראב
 .סש הנוי ינר ז
 .ו״כ הכוס ח
 תוכרנ י .םש מ
 ימלשורי כ .ג״כ

 סיבמרה ב״ס סש
 ץליסת ׳להמד״סנ

 .ינדרמהו

 םייחה ףכ
 אמחסב לבא שמשל אלש ישערב םיכסה סא אקוד אלא

 :ש״ועי קישייח
 ח זנאי אל ןיליפתב וסעמ שמשי חכש .׳י ׳יעס (חכ
 ׳יכו וידי לועיש דע תועוצרכ אלו םיחבב אל
 .ה׳קס א״ס .ד ׳יעס ש״מכו ירקה סכקיש דע סצלסי כ־סאו
 ,׳ט חוא םיתיז יליתם ׳ט סוא ז״ד .׳ה סוא א״א נ־׳מרס

 :ז״חאש זרואב ןייטו
 דע ,ס״הגה ׳וכו ירק הארו םהנ ןשי .יז ׳יעס (טכ
 לוטי אל לבא ,וידי ליטיו וילעמ ירקס חנקיש
 אמש כ״כ ןהב שוחל ןיאש ינפמ וחניפמ רועינש דימ וידי
 סוהשהל יארכ !הליטנ אהסש ןשישכ ספוניטה םוקמב וטע
 לט *ןאו .וידי לוטיש דע וילט ירקהש דוטב ןיליפמס וילט
 תיעיצרה י״ע רשפאש ןויכ סיסבב זוחאל ול ןיריתמ ןיא ןכ יפ

 ליאוה העוצרה י״ע ׳יפא םיריחמ ןיא וחטמ שמישב לבא
 ג״מרפה בתכ ג״סכו ,ד״וי חוא ז״ר ןה סוינקשע סידיהו
 ׳יס ח״סב בתכ ,יז סוא ר״מאמ !ייעו םדעי ׳ס חוא א״אנ
 תפיט הילע םיש ־טמ לט םירפס םישחש ןכסי אל זינק
 הלתתש ןכתי אל .ןכו .סטמב חיפמ םדא וא ערז תבכש
 יטוקילב בתכ /,ה תוא ר״א ,ךירחאל וא הרוח ירבד ךילגר ןיב
 וקשונו וכפוה הטמל הנוילע ךפוהמ רפס הארשכ ל״ירסמ
 דט !תקישנב ןיתממ היה םירפס המכ ו״ס ולפנ סאו

 וא סנכיל ל־א ולצא רפכ אשינ ךלהשכו ,םלוכ תא היבגהש
 :םב ריא ,חספנ וינפל תאצל

 ,וידי לומיו וילעמ ירקס חנקיש דע ,ה״הגהב םש (ל
 רהוס אמט אוהש י״פעא ירקה חנקש רמאו
 תוא ז״ר ,ז״טט "םש ר״מאמ .ייב כ*כו ,ארמגב מ״כ /םחינהל
 יחתפ ש״מו ׳ד חוא ס״רע ןייעו ,דרי חוא םיתיז 'יליתש ׳ט
 דיעי (םרעי ז״אירל תוכרב תוכלה יקספ םשנ ,דרי ׳וא םלוע
 שאר םימשב ׳ושת םשג בתכש ,א״י תוא םלוע יחתפ ןייע
 וירבדל שוחל ןפכו ,ש״וטי ןיליפתב ירק לעב רוסאד ׳ך ׳יס
 ליבשב לטבל ןיא רשפא אל סא לבא רשפאד אכיה הליחתכל

 :ןיליפתה תיצמ הז
 םעטהו ׳וכו ןצלוח עבק תדועסל סנכנה .יח 'יעס (אל
 ,ויליפמב הנגחיו הדועסב רכתשי אמש י״שר ׳יפ
 סנכיש םדיק ןצלוח רסחד קחצי ׳ר ירבדל ןכ שריפד יהנו
 ןצלוח רמאש איימ ׳ר תעדל םעטה אוהו ס״ה הדועסל
 ירבדמ היאר איבהש ש״עו ,׳ח תוא רימאמ .ונחלוש לע ןסינמו
 יליתש ׳איי תוא ז״ר ,שובלה כ״כו ,ש״ועי ׳ד חוא השירפה

 :א״י תוא םיתיז
 םינמוזמ ויהיש ידכ ׳וכו ןחלושה לע !חינמו ןצלוח םש (בל
 י״שר םשב ייב ,סכרב תעשב םחיניו רוזחיו ול
 חיא םיתיז יליתש ,םש ז׳ר /ט חוא ייטמ ,שובלה כ״כו ,ל״ז
 םירפא וגיברד ו״ח ׳א רעש ה״הב רוטיעה לעב בתכו ,ב״י
 שוחל ןיאו ןיזמה תכרב ךרבמו ןחינמ כ־חאו וידי לטומ ליס

 כ*חאו הלחת ןמינמד בתכו וילע קלחו ,סכרב ייטנ ךניחל
 :ד״י תוא םלוע יחספ ד״בסו ,ש״יעי וידי לטונ

 תורכש ןיאש ,ןצלחל צ״א יארע תליכאל לבא םש (גל
 יחתפ ,ג״י תוא ביתיז יליתש ׳שובל ,םש חיכש

 :ז״ט תוא םלוע
 תליכא רועישו ,ןצלחל ציא יארע תליכאל לבא םש (יל
 ס״רע ׳ט תוא הדוהי הטס ,הציבכ רע איה יארע
 ,׳ג ־יעס ב״לר ׳יס ןייעי ,ו״ט סוא םליע יחתפ ,׳ס תיא
 :א״קס א״צר ׳יסו זיי ק״ס ב״לר ׳יס אימו ,׳ב ׳יעס ט״לרח ׳יסו
 תייתשל היהו ,ןצלחל צ״א יארע תליכאנ לבא םש (ייל
 היחשלד ,זיי ק״ס ב״לר ׳יסב א״מה ש״מו ,יארע
 םימכ םירכשמה םירבדב אקוד ונייה רוסא הציבכמ רתוי
 םיקשמ ראשב לבא רכתשמו ךשמימ אמליד םעטה לד אוה
 אכיל ךשמימ אמליד וסב הילו ןירכשמ ןיאש עדנו יואק ןוגכ
 ט״לרת ׳יסבו סש ש״ססמ ןייעי .הציבכ מ רתוי ׳יפאו שחימל

 :יב ׳יעס
 ךירצ והימ ,ןצלחל ציא יארע תליכאל לבא םש (יל
 ׳יס םימכ !המ ותעד חיסי אלש דאמ רהזיל

 :םדעי ־ג תואו ׳ב חוא םשל ונירבדבו ׳א ׳יעס חיכ
 לש לבא ׳וכו ןיליפת ץליח ישאר לע יואשמ אשונה (א
 סלחתכל םחינהל לוכי םיסוכמ םהש די
 ודיב ןרשק רבכ שא ל׳צ ןיאו לבז איצוהל ותעדש י״פעא
 ודיבש ןיליפתל ןויזב הזב ןיאד •ושארב לבז איצוהל רחומד
 ר״א ׳ג תוא ט״הגהב ג״הנכש .ח״ב .םיסוכמ םהש ןויכ
 .׳3 תוא םיתיז יליתש .׳א תוא ז״שסב ג׳מרפ •יא תוא
 וידגבב םיסוכמ םהש ךא רשפא דיה לע לבז איצוהל לבא

 :םש ג״מרפ .ןיליפת ןויזב אכיא
 לע יואשמד עדו .יוכו ושאר לע יואשמ אשונה םש (כ
 לשב ךא !יבק העבראד אקוד ואל אוה ושאר
 םעמד רבממהלןיבק ׳דמ תומשב אלא חצצירד ריסא יסנ די

 יחתפ .םש ג״מרפ .ירש םיסוכמ די לשב הזנ יאנג םישמ
 :׳א תוא םלוע

 וידי יליצא ןיב רבד אשי אצ ד״עשח ׳יס ח״סב בתכ (ג
 םידגבהש י״פעאו ובלל ןיליפת !יב לידגמ ירהש
 .יא תוא ר״א ואיבהו .יכרד ןעש הלדבה וז ןיא םילידבמ

 :׳ה תוא םלוע יחתפ .סב ג״מרפ
 המ .׳וכו ןיליפת ץלוח ושאר לט 'ואשמ אשונה םש (י

 לייש״ארהו ך״ירה דגנ ם־במרהכ רבחמה קספש
 אליש יברכ הכלהד וכמסו לכה וקיתעה םס יכ רורב ןיאש
 עיצ והימ .׳א תוא א״א ג״סרפ י״ב ןייע היחווכ ייבאד
 אלד םירביס םהש הארנ ילו לדו י״בב ליז ןרמ גתכ אהד
 והל סוה אל כ*לאד אייח ־רו יאני יברדא אליש יבר גילפ
 יס ירבדכ הכלה וקספיש אלב םתס םלוכ ירבד בותכל
 לש סז ן׳ורימ ליז ןרסל ל־ס אלד הארנ כ״א ליכע

 ג״סרפה 0ל)



 םייח במ אמ ןיליפת תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 אעיצמ אכנ א
 אליש ׳רכו ה״ע
 ד״ש3 ס״במר ג
 ןיליפת תוכלהמ
 וירגדל ומיכסהו
 :ש״ארהו אנוי ׳ר
 .ד״צ זמזממ א
 ס״במרה ב
 ןיליפת ׳להמ ג״פג
 .ארמגב סש ג

 ,י *שרב סש ד
 .ארמגב סש ה
 החורי ׳ר ו
 סשב ייארהמו
 תוכרב ז .ת״אס
 ןירדהנסו ג״כ
 יכדרמ !ד .תמ
 :ריעה ינב קרפ
 תוכרב סש ם
 י ןירדהנסב סשו

 :דחא ףיעס ובו .ןיליפתב גהני ךיא יו אשמ אשונה ןיד אמ

 חינהל רוסא ותחפטט וליפאו יואשמה ריסיש דע שאר לש ןיליפת ץלוח ושאר לע יואשמ אשונהא א
 וליפאו הגה :רתומ תפנצמ וא עבוכ ןוגכ ושארב ןתיל וכרדש רבד לבאב ןיליפת וב שיש שארה לע

 • (י״ב) ןריסהל ךירצ תוקחדנ ןיליסתכו ןיבק ׳ד דבכ יואשמ אוה םא יכה
 :םיפיעס ׳נ ובו .שאר לשל די לש ןיליפת תונשל ־תומ םא במ

 ינפמ•5 רוסא יישב ןתילו םהמ העוצר הקיל וליפאב די לש ןתושעל שאר לש ןיליפת תונשל רוסאא א
 שאר לשב ידש לש ובורשי הרומח ותשודק שאר לשו הלק השודקל הרומח השודקמ ןירירומ ןיאש

 לשמ וליפא תונשל רתומ םחינה אל ןיידעש םישדח ויה םאות תונשל רתומ שאר לשל די לשמ לבא
 וליפא הלחתמ םהילע הנתה םאי ב :דחא תיבב םיארנו דחא רוע הסכמ םהילע הלומש די לשל שאר
 רצוסלועלזי ןיליפת היב רצימל הינמזאד רדוסי ג :די לשל שאר לשמ ׳יפא סתונש"5 לוכי םדא ןשבל
 םשב י״ב)ירש ןינע לכב הלחתמ וילע הנתה םאו הגה :יזוז היב רצימל רוסא אנמיז דח ןיליפת היב
 אנווג יאה יכ הנמזהל לומ ירבד וילע בותכל רוסא ןיליפת םשל דבועמה ףלקו (א״ירהמו ססורי יבר
 הינמזא אלו היב רצ וא היב רצ אלו הינמזאס .(ןידה רמגנ ׳פ ףיס ץר) איה אתלמ השודקה ףיגנ

 :יזוז היב רצמל ירש
 רוסא

 םייחה ףכ
 ס״במרס ירבדכ לד ןרמ קספש המ םארנ ןכ למ ׳ג״סרפה
 ירבדל תעייסמ ארמגס טשפש ינפמ ש״ארהו ף״ירס דמ לד
 אהיו יואשמב אסי סמנו לדו לד י״שר ש״מכו ל״ז ס־במרה
 עמשמ..ל״כע אליש יברד אבילא שארה לע וסינסל רוסא
 קספ ןכ לט .סיסו© ייבאו יאני יברוא גילפ אליש יברד
 ס״במרהלד ׳א חוא ידנמ בתכו לד סיבמרס ירבדכ ל״ז ןרמ
 סדק וא ןיליפתל יואשמס סדק םא ןיב קלחל ןיא ע־שהו
 אלש ם״נו ןלומו אתובר סקנ אשירבו יואשמל ןיליפסס
 סמנה רוסיא סקנ אפיסבו ושאר לע יואשמסש דועב סיני
 רבכ המנוס וליפאד 'ימחב החינהל אקוד ואלו סמפספס

 :ם״ועי סקלסל ךירצ
 חספ בתכ .רכו חינהל רוסא ותמפסמ וליפאו םש (״
 דיטירהמכ הרמ דסל הז ןידמ .׳ב סוא ריבדה
 סיכ חינהל רסומ םא לאשנש סמל ד*ע סיד ט״וי דובכ ׳סנ לד
 בוכרלו י״ביא ץרוקש איקסד ךותל ןיליפתה םע ןיליפתה
 גישהו הכוסב ןיליפתהש ייביאס לט בשילו םדא אשונה למ
 סמסממ ןומ לק יואסמ וליפאד ןניעמש אכהס אסד רוסאד
 ויתממ ןיליסהו רומחה לע בוכרל שיכ ןיליפתל ןויזב יוס
 רוסאל סיאר איבה סגו .יפט ןויזב יוהד י־ביאס ךותב
 םוקממ תומצע ךילומה א״מ יימד ותמש ימ ׳פד איההמ
 בכריו רוממ גיע םנתיו איקסדב םנתי אל הז ירה םוקמל
 .כ״ט סיסב ןכו .ןויזב גהנמ םהב גהונש ינפמ םהיצע
 תומצפד ו״קמו רוסאד ןיליפת ס״הו ליז םיקסופה והוקספו
 ןייעו ,דימ ׳ימס ג*ח ׳יס דריב ןיימו .ל״כע שיוסי אקסנ
 איההמ סיאר ואיבה אל המלד השקהש ׳א תוא בלל הפי
 רוסא ילכ ךות ילנב חינהל וליפא ׳ג 'יעס ׳ס ׳יס ליעלד
 ואיבה אל המצד השקה דועו .רכו ויתולגרמ תחס םמינהל

 ׳וא ׳מ ׳יס ליטל ח״עש ואיבהו ׳א ׳יס בקעי להאמ היאר
 :רורבו אנידמ רוסא אוהד םייסו .ברעי ׳ה

 ׳יס ד״ויב ש״מכ רתומ סיבננכ ינפמ דחפמ היה םאו
 ךישנ ןייעו .ןיליפתל היהו ח*ס יבגל ׳ג ׳יעס ב״סר

 ;׳ג חוא ׳יסה הזב ד״סססו ס־קס םש ץ
 וא עבוכ ןוגכ ושארב ןתיל וכרדש רבד לגא □ש <י
 דבכ אוה סא וליפאד הזמ עסשמ רסומ תפנצמ

 ביני .יאנג אנילד וכרד אוהש ןויכ רתומ ןיבק ׳ד וב שיו
 .המכח רוקמב ב״וס .׳3 תוא ר״א .׳א תוא ס׳רמו חינה
 לע קלומ אוה הגהב סייומ שימו .ינ תוא םיתיז יליתש
 ליאוה םירמוא שיו בסכ אלש סמו מ״דב ראובמכ לד ןרמ
 וישמב גימרפה שדמ קלוחש לד ןרמ ירבדב שרופמ וניאו
 ןיציסחסש דבכ אוה סא מ״מ1 .יא סוא ייסמ כ*כו ׳א תוא
 בלל הפי כ״כו .הסכמ רוקס .ןריסהל ךירצ ונממ ןיקמדנ

 :סימ סוא ז־כ ׳יס ל״שמ ןייעו .׳ג תוא
 וא עבוכ ןומ ושארב ןתיל וכרדש רבד לבא םש (י
 וליפא הפנוצל רתומ תפנצמהו .רסומ תפנצמ
 אוה ףנוצ לבא ליז ם־במיה שיסכו !יליפחה תשיבל רמא
 תסנומו הפונצ התיה רבכשב אלו .כ*ע ןיליפת לע ותפנצמ
 ושארב ןחיל וכרד ןנש !ויכ רתוס וישכמ וליפאד אקודב רבנ
 תוליזנל לולמ אוהש ימ לבא .יא חוא ייטמ .מושס אוהו
 ותוסנל ושאר למ ררוס שרוסו שארה באכ ול שי וא
 אלא וריסה אלד ןיליפת תשיבל סמש וקלסל ךירצ
 ׳יס ל״שס ןיימו ,סש ייטמ .ושאר לע תפנצמו עבוכ

 :גיכ תוא ז׳יכ
 ג׳ ןכ ןוביס

 ןיתשהל עובק אסכה סיבל סנניל רוסא .יא תי^0 (א
 ימנ ועורזבד ה״ה ׳וכו ושארבש ןיליפתב
 ושארב טקמ אהו םיקסופהו וייר כ״כו .אמטמ יאהמ רוסא
 יבצ חלמנ נ״כו .איקס א־מ .ודינ ןזחוא סא יטועמל אב
 ןרסא די םיכסה ןכו ט״הגהנ ןרסא די ואיבה
 בתכש סיק ־יש בקעי סיב ברה לע סמתו
 ב״וס ירבדמ מ״נו .ש־ועי םיסונמ םסש ינפמ די לשב ריתהל
 א*קס טיסאב ואיבה איימ ינב כ״כו ׳א חוא המכמ רוקסב
 א*מ ירבדמ ס״נו .*א חוא ז״ר ׳ב תוא א״א גדנרס
 ירבדל טרפבו .׳ב ׳וא םיתיז יליתש כ־כו ו*כ 'וא ד״י ללכ
 שי םיחבס םנש ןיליפחד ׳ה שורד ׳וסה רטשב לד ייראה
 שי כ״ע שיועיכ סינוילס תימשו תורואל זמר םהב
 :חסמ ןיימו .*א תוא הירעהו ׳א תוא א״א ש״מכ אלו .רימחהל
 דגנכ ודיבו ודגבב ליר ׳וכי ודיכ ןזחוא סאו םש (ב
 כינו חיהס םשב י״ג כ׳כו יה ׳יעס םיסנ יבל

 זימה



 ופ םייח גמ ןיליפת תוכלה חרוא
 :םיפיעס ׳ט ובו .ם״כהבל וסנכהב ןיליפתב גהנתהל ךיא ןיד גמ

 םאוי ויכרצ םהב השעי אמש הריזג ושארבש ןיליפתב ןיתשהל עובק אסכה תיבל םנכיל רוסא* א
 שחימל אכילד בשוימ ןיסשמשכ אקוד ונייהו הגס :עובק אסכה תיבב םהב ןיתשהל רתומ ודיב ןזחוא
 וא בשוימ ןיחשמ םא ה״הו יארע אסכה תיבמ ףידע אלל ייסאל אטישס דמועמ ןיתשמ לבא תוצוצנל
 כ״הבד אלא הז ןינעל יארמל עבק ןיב קוליח ןיאו ירש ימנ יארע אסכה תיבב תוצוצנ אכילד חוחת רפעב
 םילודגל הנפנ וניאו ליאוה דמועמ השוע אמתסמ יארע ב״הבו בשוימ ויכרצ השוע אמתסמ עובק
 ןזחוא םא לבאי ושארב םהשכ םהב ןיתשהל רתומ יארע אסכה תיבבוג :(חפ לדגמו י״נ םשב י״ב)
 תוצוצינ ודיב ףשפשל ךירצש יגפמ ודגבב םתוא ספות םא וליפא דמועמ םהב ןיתשהל רוסא ודיב
 םהשכ ןיתשהל רוסאש הארנ ם״במרה.ירבדמוה וריבחל םנתונו תומא ׳ד קוחרב ןצלוח אלא וילגרבש
 ונייה עובק אסכה תיבו ב :וירבדל שוחל שיו יארע אסכה תיבב ןיב עובק אסכה תיבב ןיב ושארב
 ןיאש םימ ןיתשהל ןוגכ וני־ה יארע אסכה תיבי ג :הריפח אלב הדשה ינפ לע אוהו האוצ וב שיש
 םה םאח ד :הלחת אסכה תיב הזה םוקמה השענ תאזה םעפהו אסכה תיבל םליבשב ךלוה םדא

 תיבל סנכיל הצור םאט ה :תונפל ןיב ןיתשהל ןיב רתומ ודיב וא ודגבב וא הרונה רוגחו וקיחב
 ('א ה ינר םשב י״ב)ויכרצ אלב וליפה ז "יו הגה :תומא עברא קוחרב ןצלוח ויכרצ תושעל עובקי אסכה
 העוצר אהת אלש רהזיו1* ובל דגנכ ודגבבונ ונימיב ןזחואו ןהלש תועוצרב ;ללוגו :רימחהל בוטו

 האצוי

 הלוגה ראב
 ,נ-נ חמרג א
 ׳םוח ג .סש ב

 ח־הב ש״אלהו םש
 רססו ג״מסו
 סש ד .המירחה

 : ארמגב
 ׳להמ ד ׳רפב ה
 י״שר ו .ןיליפת
 סש ז .ארמגב םש
 רפס ח .י״שרג
 םש ם .המורתה
 אוה ןכ י .ארמגב

 לבא םש ארמגב
 ׳וטהש בתכ י״בה

 יתסרינ יסל
 ס׳במרהו וינפלש
 ש״ארהו ף״ירהו
 ןיב וקלח אל
 .יארעל עובק
 סש ע״רכ כ
 סש סי׳במרה
 .אנוי ׳רו רוטהו

 .ארמגב םש ל

 םייחה ףכ
 יליתש ׳ג חוא ז״ר ־ב חוא ז*טע ׳ב חוא ר״א .אךרס חמ

 :׳ב תוא םיתיז
 ןכ דכו בשוימ ןיתשמשכ אקוד וגייסו .ההגהב □ש
 לד ;רס איבהש םיקסופהו ש״ארס ירבדמ הארנ
 ¬סב םיקירפמ כ*כו .שובלה כ*כו .־א תוא רימאמ .יימ
 חוא ז״ר ,׳ב חוא א־אבו ׳ב תוא ז״שמב ג״מרפ .םחל ןרפ

 :׳ג תוא בלל הפי ,ד חוא םיתיז יליתש ׳,ג
 ליצ .דכו בשוימ ןיתשמ םא ה״הו .סהגהב □ש א
 אוהש) .הובג םוקמב דסוממ ןיתשמ סא ה״הז
 ׳יה ליעל ןייע דכו אכילד חוחת רפעב וא (ןורדמ םוקמב

 :יד חוא בלל הפי .ג״י ףיעס ־נ
 השופ אסתשמ עיבק כ״הבד אלא ׳ההגהב םש (ה
 ׳יפא ריסא ושארב ןהשכ ןכלו ׳יפ .בשוימ ויכרצ
 ׳יפאו .ב״קס אימ •ויכרצ השעי אמש הרזג ןיתשהל

 א״א ג״מרפ .רוסא ודיב היהו רוסא ושארב דסופס
 : ׳ב סוא

 דמועמ השוע אמתסמ יארע כ״הינו .ההגהב םש (י
 אלד רסומ יארע אסכה תיבב ןכלו ׳וכו
 :׳ג תוא א״א ג״מרפ .ג״קס א״מ .םהב הנפי אמש ןנירזנ
 .ושארב םהשכ םהב ןיתשהל רחוס יארע ביסבו םש 0
 הנפי אמש ןנירזג אלו .בשוימ ןיב דמועמ ןיב
 ןויכ םסב תוצוצינ חנקי אמש אלו .עובק וניאש ןויכ םסנ
 די לשב לבא .ד חוא םיתיז יליתש .שובל .ושארב םהש
 ףשפשי אמש ןנישייחד תוצוצינ םושמ דמועמ ןיתשהל רוסא
 ש״כו ןימי ףא ףושסשד םיכורכה תופיצרב תילאמשה ודיב

 דסוממ םסב ןיתשהל רוסא ודיב ןזחוא סא לבא םש (יי :׳ג חוא א״אג״סרפ .רוסאו לאמש
 .ההגהב ם״סכו עובקב ןיב יארעב ןיב יריימ ׳וכו

 : ׳ז חוא םיתיז יליתש .דיקס ארנ
 כ־׳סבב ונייה ׳וכו תומא ׳ד קוחרב ןצלוח אלא םש (ט
 כ־׳היבב לבא ושארב םהשכ ןיתשהל ריסאד עובק
 וליפא ודיב םה םא קר ושארב םסשכ ןיתשהל רתימ יארפ
 ,תומא ׳ר קוחרב צ״א לבא וריבחל םנחיש ךירצ יארפ כ־היבנ

 ר״מאמה והימ •יס חוא םיתיז יליתש .ד־קס א״מ •ג״קס ז־מ
 םנחיש ךירצ יארפ כ״הבב ׳יפא ודיב סה סאד בסכ •ב סוא
 ׳נ תוא ז״שסב ג״מרפ ןייעו .ש״ומי תומא ׳ד קוחירב וריבמל

 : י״ח חוא ןמקל ונירבדבו
 םסשכ ןיתשהל רוסאש סארנ ם״גמרה ירבדמו םש ('
 אתיאדכ םהב חיפי אמש קירזמ ׳זכו ושארב
 א״א ג־׳סרפ .ש־הססו ה״קס ארנ .מ*כבו ג״שב כ־כו ארמגב

 : ד״וי תוא םיתיז יליתש .־א תוא ז״ר ׳ה תוא
 ... .־א חוא ז״ר .םובל:. היבו .וירבדל שומל םיו םש

 ירבדכ וחמש יס פ יספלא תוהגהב כ*בו
 אמש הרדג ושארב ןיליפתה דועב ןימשהל רוסאד ל״ז ס״במרס
 ןכו .יא חוא ס״ד ר״נסו .ל״כע ןיניסשסה ךרד ןכ יכ חיפי
 ערפנו .׳ס תיא בלל הפי .הסכמ רוקמב ברס .מ־׳בה קספ
 ש״פכ ;יליפסד תעדכ חיסהבדאמ רימחהש ליז .י־ראה ירבדל
 לנהשהכ תעב ותעד חיסי כ*ג אמש קישיימי ,-נ חוא ח״כ ׳יס
 שורד תונווכה רעשב לד י־ראה ירבדב ןייטסה הארי רועו
 תועוצרכ, ןיליפתה תלעמ הלדג סמכ יכ ןיליפחד ׳ה
 שבול ודועב ןיתשהל אלש רימחהלו רהזל שי ביע םיתבהו

 לכב ןיב די לשב ןיב ,יארע כ־הגג ןיבו עובק כ״כנב ןיב ןיליפת
 ז״ל ׳יס שרמ קוליח ןיא תעדה חסהו החפה ןינעלד שאר
 תעל ו׳כ תוא דרי ללכ א״ח בתכש סגהו ׳ב ׳יעס
 שי ל״כע ׳וכו רובצב סלסתס ז״יס לטבתיש ןיגכ רחוס ךרוצה
 :ד־י חיא ןמקל ןייעו .ןיליפתה תלעמ הלדג יכ ינפס רימחהל
 !השכ לבא וילע ;השכ אדב .וירבדל שומל שיו םש (בי
 ה״דל סב ןיתשהל רחוס ודיב סיבה זמיאו !סיכב
 םשב .׳א חוא ז־ר .הדל סספהב רוסיא ןיא וסיכב !השכש
 ןסינכהל אלכ יפט ףידע מ־מו .׳ח חוא רימאמ .ד "י קיס א״מ

 : םש רימאמ .וריבחל סנתיל לוכיש רמאמ ןיתשהל אלשו
 אוה םאו הריפח אלב יוכו עובק כ־הב •׳ב ׳י^ס (■3יי
 כ״הבו .׳ד ׳יעס נ״ס ׳יס ןמקל ןייע הריפחב
 גרש .הדשבס רתוי ףדינ ומיר הריפחב סכש יס לע ףא ונלש

 ז ׳ז תוא
 ליטל קירמאד אה שוריפ ׳וכו יארע כ*הב .׳ג ׳יעס (יי

 רסוסד



 םייח גמ ןייליפת תוכלה חרוא
 תיבל ךרצוהו ןיליפתב שובל .דיהמ ו :ןחינמו תומא עברא קיחרמ אצוישכו חפט ודי תחתמ האצוי הלוגה דאכ
 ודגבב ןילולג םהב סנכי אל אציש רחא דוע םחינהל תוהש ןיאש הבישחל ךומס וא הלילב אסכה ס״נמי נ .06 כ
 וא חפט וב היה םא ילכב ןחינמו ןצלוח השעי דציכ אלא עובק אסכה תיבב םימ ןיתשהל וליפאו יפס ם ■ד'פ ס־
 הדשבש אסכה תיבב אי׳דבס ז :סנכנו ודיב ילכה זתואונ חפט וב ןיאש פ״עא ןיילכ וניאש ילכב י,'ה' המ,יהה

 1 ׳ 1 .םחורי 'רו
 לבא

 םייחה ףכ
 םוקמב ונייה ושארבש ןיליסחב וב ןימשהל רסומד

 סנושאר ארבסל ונייהו .ז״קס א״מ .םש חונפל תוליגר ןיאש
 'יפא ושארבש ןיליססב ןיתשהל רוסא ם״במרס ירבדל לבא
 :טושפ אוהו א״י תוא ל״שמכ םש תונפל סולינר ןיאש םוקמב
 ׳יפאו .יכו סימ ןימשהל ןינכ ונייה יארמ כ״הב םש (יט
 ג״מרס .בססי יארע ןיתשהל םינמז המכמ דחוימ
 שובלה ירבד םה ךכו .׳ס חוא םלוע יסתפ .יז חוא א״א

 :ד״י תוא םיתיז יליתש .יג ■יעס
 ודיב ודגבב וא הכונח ריגמו וקיחב םס סא .׳ד ׳י^0 (זט
 הזד ל״ז ןרס לע ושקהש םינורחאב ןיימ .רכז
 .רוסא ודגבב םתוא ססות סא וליפאד ׳א ׳יעס ש־ממ ךפיה
 וכרדל דמא לכש ח״קס א״מו רי׳קס ז״טו ד חוא ח־וע ןייעו
 ׳ד חוא ר״מאמ ןייעו הכב רסוא הזו הכב רמוא סז סנפ

 :ש״ועי םהירבד לע ש״מ
 ׳ז ׳יעס ןייע .תונפל ןיב ןיתשהל ןיב רתימ םש (בוט

 :ד״סב םשל ונירבדבו
 תושעל עובק כ־׳סבל סנכיל הצור סא .,ס ׳י^0 (יח
 אה טמשמ .תומא יד קוחירב ןצלוח ויכרצ
 קוחירב ץולחל צ*א ויכרצ תושעל יארע כ״הבל סמיל הצור םא
 ר״מאמה סנמא .ס״קס ז״ט ,׳ס תוא הירע כ*כו •תומא ׳ד
 ךירצ יארע כ״הבל סנכיל הצור םא םגד יתכ ־ה תוא
 לדו ־ג תוא ףוס ז״ר כ״כו .ש״ועי תומא ׳ד קוחירב ןצלוחל
 הצורש םוקממ תומא ׳ד קוחרב ןצלוחל ךירצ ויכרצ תושעל
 וריצחב אלא ללכ כ־הב וניאש םוקמב הנפנ ׳יסאי ויכרצ תושעל
 די ןייעו .ב״י ׳וא םלוע יחספ ד׳בהו .ל״כע הדשה ס״ע וא

 : ׳ה תואו ׳נ חוא זישמו י״בנהב ןרסא
 לד ןדמ כ״כו רכו ויכרצ אלב ׳יפא א״יו .ההגה םש <טי
 א*מ ;ייע .יאה וניבר תעדכ רהזיל ןוכנד י״בב
 : ש״ומי ,ו םוא ר״מאמה וילע בתכש המו ז״ע ש״מ ס״קס
 ךירצש ינפמ .ולאמשב אל לבא יוכו ונימיב ןזמיאו םש
 ו״קס חנ .ךדי ׳יעס ׳ג ׳יס ש״מכ סב חנקל
 א״א אלהו סוציצינ אלב כיהגב רשפא ךאיה ל״או י־קס א־סו
 עובק כ״הב3 ידיימש ןויכ רמול שי םינטק אלב םילודגל
 .תיציצינ אכילו ףונהמ םילגר יס םילכו בשוימ ויכרצ השוע
 תיישעמ יפט ריממ רמועמ ןיסשהלד ונדמלו .ש־ארה כ״כ
 סהג ןיתשהל רשא ׳א ׳יטסבר ל*רו .םש ז״ט .םילודגל ויכרצ

 אוהש ינפמ ויכרצ תושעל ריחס אכהו ודיב !זחואשכ דמועמ
 ןייעו .ונימיב תוצוצינ ףשפשי אמשל שחימל אנילו בשוימ

 ;׳ז חוא ליעל
 העיצרגד .רכו תאצוי העיצר אהת אלש רהזיו םש (אכ
 ןרשוק אוה םהב ירהש השודק אכיא יסנ
 י״דש תויתואמ יא ש־ע ס״לד !יסכ ותיישעב .הארנ רשקבו
 שארב היושע דיויו הנוציחה הציצקה ילתוכב היושע ןיישסו
 א*י ק״ס א״ס .ז״קס ז״טה ד״בהו י״שר כ״כ י״שח העוצרה
 ,חתפ .ט״י חוא םיתיז יליתש .׳נ חוא ז״ר .׳ז חוא רימאמ

 : ד*י חוא םלוע
 תואובמל ןיליפתב סנכיל רסומ ט׳נ •יס ט״מ בתכ <בכ
 בוטו .אדהל ףנוטמ םיקמ שי ׳יפא תופנוטמה
 ר״כט דיש !חינהלו רוזחלו ןצלוחל הצור םאו .טנוכב ןתוסכל
 שיהמס ןייעו .יז תוא ז״ר .׳א חוא ב״וש .סש א״מ ד״בסו
 תסירכ יג ש״כו השודק נ־ג ןהב תיאד תועוצרב קפתסנש

 לישמ !ייעו .רימחהל ןוכנו .ןחיסכל ךירצ םא עבצאה לעש
 : איכ תוא סיכ ׳יס

 ןיתשהל ■יפאו ודגבב םילולג םהב סנכי אל .יו ׳י^יס <גכ
 זיר .ביי ק״ס א״ס .בשוימ ןיחשכל ׳יפאו 'וכו

 :ו״ט תוא םלוע יחספ ,׳ד חוא
 סא לבא .רכו חפע וב היה סא ילכב סחינמו 0ש (יב
 .ןיילכ אוהש ןייכ ןיליפת יבגל לטב חפמ וב ןיא
 ש״מו י״שר םשב םש א״מ ש״מ ןיימו .ספ ז*ר .גיי ק־ם א״ס

 :טושפו לד ןרמ העדל וניא אוהו ש״כחמ
 יוארש םויב אקוד א־יו .סנכנו ודיב ילכה זחואו םש (חכ

 סנכנו ודיב ודגבב תויהל וריתה זא ןשבולל
 ןיא הלילב ש״כו ןשבולל רוזחל יואר ןיאש ברע העל כ*אשמ
 .אתוריטנ סושמ השוע איהש ףא ב׳יהבל ןיליסחב סנכיל

 :ד־׳בארה סשב ז״טע
 יוכו ללכ ססינכי אל סיבבש כיסבב לבא .ד ׳י^ס <וכ
 ז״ר .ד־׳י ק״ס א״מ .םסינכי אל סיכב וליפאו

 : ס״כ חוא סיסיז יליתש .־ה תוא
 ויכרצ סהב השעי אל ןכו ,רכו ללכ ססינכי אל םש (זכ
 :םש ז׳ר .ןסיכב ןה וליפאו כ״הבב אלש וליפא ירצחב

 לכד ארמגב עמשמו .יוכו םחינהל לוכיש ;ויכ □ש (חכ
 ןשבול םראש ןיליפתב אלא ןניא אחוירש ינה
 םטפ לכב חירטהל א״או הדשב םהב ךלוהו םויה לכ
 ינפמ םיקדסבו םירומב םחינהל א״א םגו ותיבל ןבישהל
 .הננתאב הל !סנ ינילפ הרסאו הנוז ותלטנש היהש השעמ

 הדשבש ב״הבב וליפא םסינכהל רוסא םירפס ראש לבא
 ג״כ ףד תוכרב) ארמגב אוה ןכו .ותיבב סחוא חינהל לוכיד
 והימו .וידימלתל אחדגאד ארפס ביהי ןנחוי יברד (א״ע
 ׳יעס ב״פר ׳יס דריב ש״מכ ןסינכהל ירש סיכב םה םא
 לכ ל״זו בתכש ת״סהס י״פ ס״במרה ןושלמ ס״נו .־מ
 לש סינינע ספב שיש ןיטימקה .ןקרזל רוסא שדקה יבסכ
 ןיפוחמ ויה כ״אא כ״הבל םהב םיסנכנ ןיא םדיקה יבתנ
 םדא זוחאי אל (.ר ׳יעס ב״פר ־יש דריב ס״כו) .רוע
 ׳וכו תחפטמב ךורכש ידנעא כ״הנל וב סנכיו ועורזב חייס
 ק״ס אדכ ,עימק ומכ תחפטמב ירש שדוקה יבסכד עמשמ
 א־׳אב ג״מרפה בסנו ,י״נ חוא םיהיז יליסש .יו תוא ז״ר ,ד״י
 כ־הבב !םינב וליפא רוסאו רתוי יריממ ןיליפת לבא ר״י חוא
 ירשד םירפס ראשב וליפאד בתנ םש ז־רו .ל־׳כט סיבב
 כ־הבב לבא הדשבש עובק נ־הבל ונייה ןסינב ןסינכהל
 כ׳הבב אלש ׳יפא וריצחב ויכרצ ןהב סישעל וא חיבבש

 עיבק



 זס םייח דמ גמ ןיליפת תוכלה חרוא
 ןיליפת חבש םאע ח :רמתשמה םוקמב םחינהל לוכיש ןויב ללכ םסינכי אל תיבבש כ״הבב לבא
 :םנבגו רזוחו ןצלוחו אצויו ׳ןושארה רוטע רומגיש דע ןהילע ודי תינמ ויכרצ םהב השעו ושארב
 :ומצעל רימחי שפנ לעבו ושארב ןיליפתו ודיב םילנר יס לש טיבע הקיל אפורל רתומ6 ט

 :דחא ףיעס ובו .ןיליפתב הניש רוסיא דמ

 םהילע חינה םא אלאב יארע תניש וליפא םהב ןשיל רוסא ועורזב וא ושארב ןיליפתהש ןמז לכא א
 אוהו ויכרב ןיב ושאר חינמ השוע אוה דציכו יארע תניש םהב ןשי השא ומע התיה אלוג רדוס

 םניאו ודיב ןזחוא םאוה עבק תניש וליפא םהב ןשיל יתומ ודיב ןיבורכ ןיליפת ויהי ןשיו בשוי
 םיכורב

 הלוגה ראב
 ארממ סש ע
 ׳בישת ם .ה״ר

 : א״בשרה
 סוסו ג״כ ׳וכרב א
 ארמגב סש ב .ז״כ
 ס״גמרה ןושל ג
 םש ד .ת״המ ד״פ
 םש ישוריפ יפל

 :ארמגב
 סש י״שריסל ה

 : ארמגב

 םייחה ףכ
 :ח״פ תוא ׳ד ׳יס ליעל ;ייע י״מנ ךירצ שא ןינעלו יחתפ ואינהו ד״כע ןסיכב •יפא ריסאב ןיליפחכ סניל עובק

 רוסא יעורזב וא ושארב ןיליפתהש ןמז לכ .יא ׳ין)ס (א אלכ הירפס ראבב ׳יפא רימחהל ןוכנו ',0״' חוא םלוע
 ז״שה בסכ ׳וכז יארע סניש יישא ןהב ןשיל רשפאש אכיה הדשבש כ״הבל ׳יפאו םסיכב ׳יפא םסינכהל
 ♦לרע יארע סניש ןיריתסש ש״ארהו רוטהכ אלד ל״זו א״קס :׳ל תוא ןמקל ןייעו
 אלהד ע״שס רתוי יארע תגישג ריסה ריסה יסמיאד ע״צו המב ׳סב ןייע כ״הבל םהב סנכיל ירש יא ןיעימקה לינסבו (טכ
 ךכו יארע תניש ןהב ןשיו רדוס םהילע סריס בהכ רוטה סאד ׳ו ׳יעס ב״סר ■יס דדיבו א״ע ב״ס (ןד השא ׳

 איהו ס״במרהכ קספ ע״שבד חרה' ברו ע״שה ירבד כ־נ םה וליפאד השא המב קרסב םש עמשמו ירש רוע ןיסוחמ םה
 £ןיס ר״מאמב יתיאר כ*חא .ב״ועי ריפה איהש יניבר תעד סאו .שרפי רוע ןיסוסמ סה שא ירש חומש ןהב בותכ םא
 .ש״ועי ל״נה ז״עה ירבד לע יז אישוק השקהש ♦׳א חוא םש יררב ןייע .ילכ ךותב ילכ ךירצד ליי דגבנ ןיפוסס סה
 ש*מד זדנהל ל־׳סד רמולו ל״נה ז־עה ירבד תצק בבייל שי יהימו :א*י חוא ׳יסכ הזב ח״עב ןייעו ,׳ו ׳יפס לע
 הימקנ אמלעב ארמוחל ןהב ןשיו רדוס סהילע שריפ רימה וליפא הז יפלו ,רמתשמה םוקמב םסינהל לוכיש ןויכ □ש (ל
 סינכ י״ב ןוילננ תיסנה ישידחב ש״מכו שארה יינימ אהי אלב רמושמ סיקמב םחינהל ססל שי םא םיכרד ירבוע
 עיבה ירבד ןכ אל .ש״יעי 'א ץיריסב ח״לרהמ סשב כ־הבל ללכ ססינכי אל יזא וריבחל ןהיל וא הלגמה לע ןומ
 סודומח ירבד ןייעו .רמאק אנידד ש״במרה ירבדמ םיחוקלכ רמול ךייש יזא םיקיזמה ןס הנכס םוקמב שיש אל םא

 :די׳צ חוא וחמש ימ ■ס לע ד״י קדכ ש״החמ ד־בהו ,ודנע ,ןרטננ םימכח וריסהו ליאוה
 וסע וסשא סא לבא רכו הכא ימע ססיה אלו □ש (ב רופחה סיכב םנהונו ןסיכב םה םאד דינמלו לדו בתכו
 ריא .א*,רס א״ס .ןהב שמשי אמש הריזג רוסא רסומ ד״על ילכ ךות ילכ יוהו ן״לכ וניא סיכ וחואד ושובלמב
 ןיליפסד ד״ס ם״נמרה לע ס״כ ןייעו .יא חוא ז*ר .יא היא ישע המל יתעדי אלו ח*י חוא םליע יחספ דיגהו ׳לרע
 תוא בלל הפי .יא סוא א״א ג״מרפו סש סידו ז״ט הנלכ כ־ע רמתשמה םוקמב םחינהל רשפאש ןויכ הז רתיה יל
 :שש דיא .ןגישייח םויב ךאד עסשמ וחמש יס ׳פ גישנו ־א אניס כ״הבל ללכ ׳סינכהל ןיאד ז״טעה שדמו הזנ לקהל ןיא
 תעדה חשה בישמ אלו .רכו יארע סניש םכב ;שי □ש (ג :רמתשמה םיקמנ םחינהל רשסאד
 רוע ,שאר חולק יא קוחשב דמיע אוהשכ אלא סאד ׳יכו רומגיש דע םהילע ודי חינמ .׳ח רס0 (אל
 השקהש המי) ׳ב חוא םיחיז יליתש .םש ז״ר .ב״קס א׳מ ♦ייבו דימעד ׳ןקורדה ילומ ידיל אבי דיס קיספי
 ׳יס מ״דב לד ס״רומ ץריתש המ ןייע ט־הגהב ןרהא די ז״ע םדא איבמ רזומה ןולישו ןקורדה ידיל םרא איבמ רזוחכ
 ןמ היצמ מ״מו .(שייעי ס־כ ק*ס םש א״מו ׳ט חוא ב״נר ןיתשהו חכשנ היהו ,ורנ קדכ א״סו חיקס ז״ט .ןיקרי ידיל
 םשב םש א״מ .ללכ םהמ ותעד חיסי אלב רחבומה .איה הנכסד ׳א ןוליס רמוג ושארב ןיליפתו עובק ,נ״הבב
 ׳יס ל״שמ ;ייעו .יא תוא ביס .׳ב תוא א״א נ*מרס .ח־בה ;מ*י תוא סליע יחתפ ,יח חוא ז״שמנ ג״סרפ
 תעדה חסה ןיינעב דאמ ריסחה לד י״ראהש ׳ב תוא ח״כ ודי היהי אלש אוהו ׳יכו םהילע ודי חינמ םש (בל
 וליפאו ןיליפתמ ותעד חיסהל רוסא ללפתמ ותויהב וליפאש שיש ילכב ודי ץחרי אלא תכלכולמ וא תפנוטמ

 נ *אי .ש־יעי רשאנ ןיליפתמ ותעד חיסהל רוסא דחא עגר תרכהמ י־פ ם״נמרה ש״מכו םהילע ודי חיני כ״חאו סב
 חינמ םא ׳יפאו וירבדל יארע סניש וליפא םהב ;שי אלש שר הער חור ינפס תואמט וידיש םישמ יאו .ש׳־יעי ח״כ
 תניש ןהב ןשי אלש הזב ריסחהל שי נ*ע׳! ־יוכו רדוס םהילע ש״מ ל״צ כ׳עו םהנ עני כ״חאו ודיב ודגב זוחאי כ־הבנש

 : ומע יתשא ;יאו רדיס םהילע חינמ םא ׳יפא יארע .א",רסב ז״סכ בתכש ךרדכו ודגבו ורי ל״ר ודי חינמו ןאכ
 ןכו .נ״קס א״מ .הזל רועיש ןיאו .יארע תניש םהב ןשי םש (י :׳ח חוא בלצ הפי
 ידכא״יו .םרעי רשאכ ירב לד ;רמ תעד אוה םילגר ימ לב טיבע חקיל אפורל רתומ .יט ׳יז?ם (גל
 .םש א״ס .בוריקב העשמ ז״ס קלח אוהו המא יק ךיליה יתוארל ילכב אלא עבונ וניא ירהש יוכו ודיב
 לבא לימ ריעישב ׳ב יעס עדת ׳יס יררה תערל ונייהו אוה ותאיפר תכאלמש ;ויכ ןיליפת !ויזב םישמ וג ךייש ןיאו
 א״מב סש ראובמכ העש ישמוח ׳ב לימ רועיש בישחד ןאמל יחתפ .חיכ תוא םיתיז יליתש .ימ תוא ז״ר .שובל .ךכב
 העשמ םיניממ קלח רופיש המא האמ יוה כ*א ג״קס וילע ש־סו ז*ט חוא הזב נ־זשה ם״ס ןייעו .ך תוא םלוע

 : ש״כחמ בוריקב שובלה ירבד ג־ושה האור סיכ וליאד ♦יט חוא ל״ז בלל הפיה
 .יוכו ויכרב ןינ ישאר חינמ השוע אוה דציכו םש (יי •1'יעי םינלה בתכש סעטס אלא ןכ בתונ היה אל ׳זנה

 חל)



 חרוא םייח המ דמ ןיליפת תוכלה
 הלוגה ראב

 .ח״י הוכרב א

 אצמ ןכו י״ב ב
 א״בשרה תבושתב

 :׳י תבש ג

 לכב !קחרנב לבא ןקתרנ אלב ןזחואשכ אקידר הנכ :יארע תניש ׳יפא םחב ןשיל רוסא ודיב םיכורכ
 :(רוטיעה רשב י״ב) ירש ןינע

 :םיפיעס ׳כ ובו .ץחרמה תיבבו תורבקה תיבב ןיליפת ןיד המ

 םושמ ושארב ןיליפתו תמ לש תומא עברא ךותב וא תורבקה תיבב סונכל רוסאא א
 ןילוכי םישובל םה וב םידמועה לכש ןוציחה תיב ץחרמה תיבבג ב :רתומ םיסוכמ םה םאו: שרל געול
 םימורע ןתצקמו םישובל םש םידמוע םדא ינב תצקמש יעצמאה תיבבו הלחתכל ןיליפת םש חינהל
 םימורע םש םידמועה לכש ימינפה תיבבו ןצלחל ךירצ וניא ושארב ויה םאו ׳לחתכל םחינהל לובי וניא

 :ןצלחל ךירצ ושארב ויה ׳יפא
 תוכלה

 םייחה ףכ
 רוכזי אל אמש שוחל םי מ״מ םסילט רדוס םרופ םא {ןא
 סא סינהל הז סא םג סושטל ךירצ ןכלו טנק סניש ידיל אביו
 ד״צ סוא וסימט ימ ׳פ לט סודומס ירבד •ויכרב ןיב ושאר
 ןייט דוטו .שובלה ירבד לט ש*מ ש־־טו .ז״טטה ואיבהו
 ג״מרפ .ם״וטי חרטו שובלה ירבד לט ם״פ •נ סוא רימאמב
 והייוורח ךירצד ־ב סוא ר״א םיכסה ןכו .ינ סוא א״א

 :ויכרב ןיב ושארו רדוס ססירש
 ןשיל רוסא ודיב םיכורכ םניאו ודיב ןזחוא סאו □ש (ו

 ד״קס א״מ .ודימ ולפי אמש ןנישייסד .יוכו ןהב
 :׳א חוא ז״ר ,׳ד חוא א-א גיסרפ

 ןקיחרנב לבא ןקיחרנ אלב ןזמואשכ אקודו.סהגס □ש 0
 ןהשכ המפהל ןנישייס אלד .ירש ןינט לכב
 א״מ ,ןקיתרנב ןנישיימ אל ימנ ולפי אמשל סגו ןקיסרנב
 •ס ׳יס ל״שמ ןייעו .־ה תוא םימיז יליחש ,םש ז״ר ,היקס

 :ןיליפס ול ולפנש ימב ׳ה םוא
 חיסא ׳ד ךיתב וא סורנקס סיבב סגכיל רוסא .׳א ׳י^ס (א
 טבראל ןומ ׳יפא ריסא ק״הננד טמשמ ׳וכו חס לש
 ךליל רוסא אמילו והניביעיל ןכ אל םאד רבקה ןמ סופא
 א״מה כ״כו ,א״קס .זי׳ט ,סמ לש וא רבק לש קומא ׳ד ךיח
 אוה ןכש בסכו ,רוסא ק״הב לש תומא ׳ד ךוס ׳יפאד א״קס
 ׳ד ׳יטס !•טשו ׳ג ׳יטס ז־סשו ׳ד ׳יטס ב״סר ־יס דריב
 ש״יטי ל*כט ארמגה תנווכ אוה ןכו גד ׳יסב י״בה ןווכמכ הזלו
 וניאד טמשמ ארמגבד השקה ח״בה והימ ׳ש־סחמב ןיימו
 י״ב כ*כו רתומ אידל ץוח לבא סמ לש א״ר ךיס אלא רוסא
 לש תומא ׳ד ךות אלא ריסא וניא יסנ ק־הבבד ןריסו ג*כ ׳יסב
 לדכ רוטהד ץרית םש זיטהו /אחואת״וט כ״כו ,ש״יטי רבק
 רדג םושמ אלא רבקל א״ר ךות אוס רוסיאה רקיט יאדוד
 א׳ד ךוסל ברקתי אמשד ושארב ןיליפתו ק״הבל סנכי אל
 םתסש ינפס ץרית ׳א תוא ר״סאמהו •ש״וטי היהטדיא ואלו
 רבקל בורק אוה םש אוהשכ אמתסמו תורבק אצמ אוס ק״הב
 רבדב תוקולחמ דד אצמנ .שרטי רוסאל ןרמ סתס בדנ
 ׳ד ךותב אלא רוסא יניא ק״סבב ׳יפא ת״וטו ח״נס הטרלד

 וניא ןיציפחב ק״הבב םנכיל !יא ז־שה חטדלו .רגק לש הוסא
 ר״מאמה תטדלו ,אנידס רוסא וניא לבא רדג םושמ אלא
 ךות ׳יפא א״מס סטדלו ,סמבק אלמד םושמ סנכיל ריסא
 ןיאו ריסחהל שי ןכש ןויכו ,סנכיל ריסא ק*הנ לש א״ד
 ז״ר כ״כו ,רבקל א״ד ןיח ׳יפא ושארב ןיליפתו ק״הבל סנכיל
 רימחהל םי סציסס ףקומ אוהש תורבקה היבו ליזו ׳א תוא
 הברה קוחר •יפא ושארבש ןיליפתב ללכ וכותב םנכיל אלש
 חטד ילב רבק הזיא לש א׳ד ךותב ברקתי אמש תורבקה ןה
 ךות אוהש ייסטא סל ךומסנ ׳יפא רתומ הציחמל ץימ לבא

 שרל געולכ הארנ וניאו תקספמ הציחמהש ינפמ תורבקל א״ד
 ק״הבל הצקוהש טקרקו .׳ו ׳יטס ז״סש ׳יס ד״ויב ןיומי .ל״כט
 לכ ריסא םירבק הכותב שיו ג״הכו ויביבס סציחס השטש ןומ
 ימתס ,ש״בל .םירבקהמ הברה קוחר ׳יפאו הצקוהש טקרקסמ א״ד
 : דיסב הזב שימ ג׳כ •יסל ונירבדב דוט ןיימו .׳א תוא םלוט
 ןנירמאד אה ׳וכו תמ לש תומא ׳ד ךותב וא □ש <ב
 אקוד אל חפ לש איד ךותב סנכיל רוסא
 ךירצ ולובגב אב סמה ׳יפא אלא תמכ לובגב אוהש
 רוסאד אהד דילו .הווהב םימכח ורבדש אלא הצלחל
 בולט וניאשו בולמ רבדל רכז ,הלפס לש א״ד ךותב סנכיל
 כ*ס ,'וסה ירבד סוימתסמ הארנ ןכו ימ ינפס החדנ ימ

 :׳א חוא םחנמ ירבד .ל״ז םוחנ א״רהמ י״כמ
 וחוא לכ א יי .׳וכו המ לש תומא ׳ד ךותב וא 0ש (ג
 ןייטו ,חנמ ,אדכ בושח וב חנומ סמהש רדמ

 ליאו ולא םיניינמל םיכיישה םיניד הצק ג״כ ׳יסל ונירבדב
 םיכירצ תועוצרה סגו .רתומ םיסוכמ םה סאו םש (י :ש׳וטי םירבדה לופכל

 י׳פטאיכה סושמו ,אוה אמטמ דמד םיסוכמ תויהל
 דגבב הסוכמ איהש ;ויכ הב סנכיל רתומ די לש ןיליפתבש
 ןכ סג היהתש תועבצאה לעש סוטוצרב רהזיל ךירצ ס״ס
 ז־שמב עסרפ ,־א תוא ב״וס ,'א חוא ר״א ,ב״קס ז*ס ,הסוכמ

 :׳ג חוא סיחיז יליתש ׳יב חוא ז״ר .׳ב חוא
 וב ןילבוסש הוקמו .׳וכו ןוציחה תיבב ןחדמה ׳ב ׳יעס (״
 םדא ינב םש שיש סטשבד עקס אימ הלעה ןנוצב
 ינפל דומטל רוסאש ינפס שדוקה ינהכב הכותל סנכיל רוסא םימורע
 .רסומ סדא םש ןיאשכו ,ח״כקד תבשב אסיאדכ סורט ׳ה
 אסהוז םושמ םדא םש ןיאש י׳יסעא וריסחה ןחרסב אקידד
 היקמב אל לבא ןימחב ושימשתש י״ע היב תיאד אלבכי
 ,׳ב חוא ברס ׳,נ תוא ר״א ד״בהו ,ד״כמ ןנוצב ושימשתש
 ךירצ ןכלו ז״רה םש בתכו ,יג סוא ז״ר ,׳ג סוא א״א ג״מרפ
 םירפסה ינפב םימורע ויהי אלש םינטקה תוסכל רהזיל
 םש ןיצחור סגו !יסמב וב !ילבוטש םוקמ ןינטבו ,שרמי
 רדחבש הריסמבש הליבטה תיב ןיממממש ונייהד ןיממ םימב
 כ־חאו ןיסח סיסב םישנ וא םישנא אוהה רדחב םיצחורו
 יתכראהש סיימ סיימ ראב ת״וש ק״הסב ןייע ,היקמב !ילבוט
 ׳סכ יתלטהו /ב חוא ד־פ ׳יס ר־בחמה ירבד יתאנהו הזב

 סש ךרבל רושאל ןמרסה תיבכ וניד הזר ז״ר ׳יס ד״ימ ס״סמ
 תכלוה הניאו סינב תפפוח םשאה םאד אלא הליבטה לע
 סנכתש םדיק יקנ םיקמב הליבטה לע ךרבח לובטל קר םשל
 תפפוח איה סאו ,הליבטה רחא דט רובידב קיספת אלו םשל
 ךרבל יקנ םוקמל יליל סל א״או הליבטה תיב רדחב םש

 םש



 ומ רחשה תוכרב תוכלה חרוא חס םייח

 תוכרב ראשו רחשה תוכרב תוכלה
 :םיפיעס ׳ט ובו .רחשה תוכרב יניד ומ

 ךרבי שבולשכ הניב יוכשל ןתוגה ךרבי לוגנרתה לוק עמשישכ המשנ יהלא רמאי ותנשמ רועישבא א
 ךרבי ףקוזשכ .םירוסא ריתמ ךרבי בשישכ .םירוע !דקופ ךרבי ויניע לע וידי חינישכ .םימורע שיבלמ
 לכ יל השעש ךרבי וילענמ לעונשכ .םימה לע ץראה עקור ךרבי ץראב וילגר חינישכ .םיפופכ ףקוז
 שגול וא הגה .הרובגב לארשי רחא ךרבי ורוגח רגוחשכב .רבנ ידעצמ ןיכמה ךרבי ךלוהשכ .יכרצ
 רטוע ךרבי ושארב תפנצמ וא עבוכ םישמשכ (ד״נארה סשב י״ג) הורעל ובל ןיב קיספמה טנבאה

 ^רשי

 םייחה ףכ
 !רומשנ ריזחמה ׳ה הסא ךורב .סומשנה לכ ןודא םישעמה רובידב קיספה אלש ונייהד כ״סא ךרבח הליבסה סרוק סש
 וירחא ךשמנו ׳ו ׳יס י״סעהכ אלדו .םש ל״סח .םיחמ םירגפל א״אש ןויכ םש ךרבהו יקנ םוקמל ךלהש דע הליבסה רחא
 ההא רמאי אלו ההחפנ החא ל״צד בחכש ׳ג חוא עייב רודיס ץ(רש ןמזב םגד יסבהכש ש״יע דיעי .ש״יעי רחא ןינעג
 ןכד בתכו ז״טטה ירבד החד םש ץסה ןכי .יב החתפנ ןייע דועו ,שרפי םש ךרבלמ רהזיל שי הליבטה תיב ןימסחמ
 תוכרב ס״שב אוה ןכו •ש״ועי רקיע ןכו םל־עה גהנמ אוה ׳ה תוא ויפ ׳יסו ב״י חיאו ׳ד תוא ד״פ ׳יס ןמקל ונירבדב
 : זיחאש תואב ש״מכ רוכה רעשב אוה ןכו .ב״ע ׳ס ףד :ד״סב טש ש״מ
 יב חתנש המשנ יהלא סכרב .המשנ יהלא רמאי םש (י סיענ המו בוט המ .רכו ותנשמ רועישכ יא ׳יעס (א
 דגמ איהש יפל הסרבסל הכומס וז הכרב רכו הליחח היהתו רבד ס*ש רבדי אלש דומע לכוי םא
 אלש י״פעא הכהו .הז ןבהו .אבא סע דימת תרבוחמה אמא ותמשנ רצויל ךרבל הוצמב ליחתמ והכשמ ודמעב ורובד
 קלח ול שי הכס ז״כע .המשכ ארקנה קלסל הכוז םדא לכ ל״שמו ג״ס סוא ברמ ןייעו .׳ב הזא לדנמ .דואמ בוט הנה
 הזה םדאהש י״סעא םיארבנה לכ ללוכ היהש ר״סדא המשנב :םרעי *מ תוא 'א ׳יס
 דגנכ (איה) הרוהמ ורמואו .ומצעב אוה ה'לא הנז אל ןיידע רכו תוכרבה רדסי ןיליפת םינכש רסאו בסכ רוטב £
 דגמ תארב ההא .המשכל המשנ םשמ רשא הוליכאה םליע י׳דאהש ו״כ חוא ה״כ ׳יס ליעל וגבתכ רבכו
 חורה דיס אוההסרצי ההא .האירבה ןמ האנה המשנה קלח הדיקפה השרפ דע רמש לש תוכרב לכ רדסמ היה לד
 .הישענש שפנה דוס אוה יב התחפנ ההא .הריציה ןמ אבה : שיעי ללפתמו ןיליפת חינמו הילשב (ןשעהמ היה כ״סאו
 *ונס םיקלח *דה לכ ללוכ יב הסנש המשכ ורמואב יכ אצמנו וז הכרב .המשנ יכלא רמאי ותנשמ רועישכ □ש (ג
 אוה רכו ינממ הלעיל דיתע החאו .המשנ םשב םלט םארקו האדוהה תפרב איהש ינפמ ךורבב תחסופ הניא
 םיקידצה תומשנ סא תוכלמה הקס דיתעל יכ ץמ דוסב 'יס לד ןרמ ש״מכ ךורבב תוחתופ ןיא האדוהה המרבו
 פ״מאו ץמ ׳ימבב סב ויהיש ידפ *ופו םירקבל םישדח דושב רשא תכרבל התוא ךומסל ךירצ והימ .ש״ועי ,ג *יפס ר
 רעש .םירקבל םישדח דוסב רקובב יב הריזחהל דיתע התא .ש״יעי לד י״ראס םשב 'ה תואו *ג תוא ׳ו ׳יס לי׳שמכ רצי
 .ןיבתו ג״נ (ןד ׳ג שורד הלילה ישורדב ןייעו .א״ע ׳ב ךד ׳וסה :ד תוא ןמקל דוע ןייעו
 רחא ןיכע הזב בתכש א״ע ו״מדו ד״מ ה;/מ ךד ןיש ןייעו יהלא ןיב העמ קיספהל ךירצ .המשנ יהלא רמאי □ש (י
 ובתכש םירודיס ראשו לדנסו ע״יב רודיסב ןייעו .שרפי רפס ,ו״מ ויהלא אוה המשנהש עסשי אלש המשנל
 חויסיא סע המשנ תויתוא בולישב ןימי המשנ יסלא רמואשכ 'אתואע״יב .דרכ הדכ ד ץ״שס 'א חוא ר״א .חנ פ .סהרדובא
 הז בתכ אל לד י״ראהש יפלו 'ג תוא בלל הפי ;ייעו .ומש :׳ב חוא בשיו *פ ח״א ןב י׳ב חוא בלל הפי .׳ג חוא ל״סמ

 :םולכ הזב ונבתכ אל ןכ לע וב קמונ ונא ץאו *וכו תארב ההא הרוכע קר איה הרוהש רמול ליא (ה
 םיתמה היחמ ךריב םאו ,המשכ יהלא רמאי □ש (ה רש1י "הרןהש הכיאו אטח בורה לעד ספטמ
 .ט״הגהב ןרסא די .ס*׳רפ .אצי המשנ יפלא םוקמב םירחא םימעפמ א״פ ודמ ן״ש כ״כו .*ח תוא *ה ׳יס לדיג
 ע״יב רודיה .בדנ ודכד ץש .*פ חוא ׳ס ׳יס לדיג רשק ןייעו .םש ח״א ןב .סש ל״סח .*ב סוח ע״יב רודיס .שרעי
 ר״מאמהד סנבו .'א תוא םיתיז יליתש ׳ב תוא ס״הרב ינידב הכסמב קו .שרפי הזב ךיראהש סמ ׳ד חוא בלל הפי
 שוחל םיד סייס ךוסב מ״מ ח״רסה ירבדב קפקפ ,א ףא ג״עאו .סש ץשה ואיגהו .איה הביס אחינ ב״פ ׳ס ךד תוכרב
 לקהל תמרב קפסד סרפבו .םש ץשה רדהו .םרעי וירבדל אקוד ואלד ל״י איה הרוכמ אסיא אדכ ׳ב ךד ׳ומה רעבבד

 : םינורחאה וקשפ ךכו : איה הביס םירמוא ןיאד גהנמה אוה ןכו
 םתוא ךרבי הלמח םדיק ש״הרב ךריב אלו סכש □ש (ט הב חויהל ךירצ וז סכרב .המשנ יסלא רמאי □ש (ו
 אלש תומשכ ריזחמה תכרבמ לוח הליפת רחא אלד א״וא םהש ס״יסא ס״יוה ןינמכ תובית זימ
 תכרבמ ן׳וחו .םיתמה היחמ הכרבב רטפנ רבכש ךרבי ׳יס ל״שמו מ״דנה ג״ע א״י ךד ש״הנ ןייע .ןימלעל ןשרפסמ
 ונירבדב ראבתיש ומכ םלוע תבהאב רעפנ רבכש: הרותה : *ג הואל״סס אדנ ודמ ץ״ש כ״כו-.׳ג תוא *ו
 םירומ ירבד לעו *ס ׳יעסו ׳ז ׳יעס זימ ׳יס לע דדכב ןמקל (חסונה והת)
 רחא סג םתוא ךריב אל םאו .ש״וטי ב״נ ׳יס ךוסבכ ל״ז ססרצי ההא .החארבהסא הרוהט יב התנש המשנ י|ךלא
 ונירבדב ןמקל ןייע ךרבל לוכיו הנמז ךשמנ המיא דע הליפתה התאו .יברקב הרמשמ התאו יב התחפנ התא
 ןיאד אטישפ הליחתכל םנמא .ב״שומי ׳ד םרא א״פ ׳יסל המשנהש ימז לכ .אבל דיתעל יב הריזחהלו ינממ הלפיל דיתע
 ןוקיתה רדס ךפהמ אסד הלפתה רחא דע רחשה ,תכרב חינהל לכ ץבר יתובא יהלאו יהלא ,ה ךינפל ינא הדוס יברקב

 השענה

 הלדגה ראב

 ,׳ס תוכרב א

 ,ס״במר ׳יסל ב



 ףכ
 אייד ש״הנו ג״פ חונרבס רעש חי׳ערפ ןייע .םדי צמ השענה

 : ב״ל חוא (ןיש ןמקל ןייע דועו .זנ״דנה ג*ע
 סכרבד ליקד ג״עא .יוכו ןרבי לוערה לוק עונישה םש (י
 חוכרב ךורבב תחסופ הניא ססרבסל הכומסה
 השלש ׳פ3 סופשוסה ונחכ העשהו ךורבב תוחסופ ילא
 תוכימס םכרבל ונקתנ אל ארקיעמד םושמ א״ע ו״מד ולכאש
 ווהד דועו .םלוכ ןכו היניימה רשא יכ לוגנרת עסש יכ וזל וז
 תפלו .י״ב ו״בהו .סוריסה תכרבכ ןייוושו תורצק תורצק
 תוכרבב הכרבל הכרב ןיב הכרב וא השודק וא שידק עמושה
 עצמאב לבא ןמא יא השודק וא םידק תונעל ךירצ וללה
 תורצקה תוכרבנד ־ר חוא יס יש ל־שמכ הנעי אל הכרבכ

 : ש־יעי ןעצמאב קיספי אל
 .הניב ייכשל ןתונה ךרבי ליגנרהכ לוק עמוששכ םש (י
 ורקד אתכוד אכיאד לוגנרת יוכש ׳יש י״שר
 בלהד בסכ ם״ארהו .א״ע י״כר סירב ןנירמארכ יוכש לוגנרתל
 בלהו הניב יוכשל ןתנ ימ ביתכד ארקמה ןושלב יוכש ארקכ
 ינשמו הליל ןיבו םוי ןיב ;יתבס םדא בלה י־עו ןיבמה אוה
 ונקת יוכש לוגנרתל ןיריק איברשב םנו כ״ג ןיבמ לוגנרתהש
 רועה ואיבהו ריכש ליגנרחה לוק תעימשב הרמואל וז הכרב
 ןינמש ינפמ לוגנרתה לע ןקתנ ךכלד םירמוא שיו .ש״יעי י״בו
 רעשבו ׳א תיא ת״וע .םויה יצמ תמיאו הלילכ יצח תמיא
 הרובגה דוש לאירבג איה ־וכשד בתכ א״ט יב ךד תונומה
 ןתונה ש״מ הזו הרובגב הניבה תראה תכשמנ הלילה יצחבו
 !יי ול אביו ה״שמ דוסב חקתמתמ איה זאו ,הניב רכשל
 םויה דוס אוהו חמשמה ןיי דוסב אימ היב ימראד תשיו
 הזו הלילה רוש איהו רכשמה ןיי אוה המצעב הרובגה לבא
 חמשמה ןייה ידי לע אוהש הליל ןיבו םוי !יב ןיחבהל ש״מ
 ןייעו ל״כע הליל ןיבו םוי ןיב ןיחבמה אוה הניבמ ךשמנה
 םגד רורב רבדה ז״פלו .הזב ש״מ מ״דנס נ־ע ח ךד ש״הנ
 היהלז יח שיא ןב דיסחכ ברה כ״כו גז י ריב ךרבמ שרחכ
 :׳ל תוא ז״מ 'יסו ׳; תוא ןמקל ןי עו ,שרפי ׳ד תוא בשיו ׳ס
 אל יכ ייפא ה״הו רכו ךרבי לוגנרת לוק עמיששכ םש (א'
 ינ הד םש תוששוחה כ״כו .רוס .ךרבמ םסש
 ןמקלו סיבי י־ב ןייעו .האורכ ׳פ ךוס ש׳־ארכ כ־כו רכו סמש

 : ׳ל חוא ז־ס ׳יסגו םדכ חוא
 חוא ןמקל ןיימ ,םימורע שיבלמ ךרבמ שנולשכ םש <בי

 :ל״ז 'יראה םשב ש״מ תמ
 ישמ יכ כ״חא בישחדס הבק ׳יכו ויניע לע וידי חינישכ □ש (גי
 רוסא זא אהו וידי לענ אל ןיידע !אכד עמשמ הידי
 .רדשכ לע שקנ אלד ל״צו ג״ש ד •יסב "סכ ויניעב עגיל
 םישיש ירחא ויניע לע ורי חינמש יריימ (אכד ל*י דוע
 א״מר ירבדמ סגו ודי חינמ אוה שובלמה ךרדו ודי לע שובלמ
 .א״קס ז*ס .,רדשה לס ורסאנ ולא לכש עסשמ זימ ס״וש
 אוה ויניע לע וידי חינמ ןאכ בתכש אהד א״קס א־מ כ״כו
 ׳ד ־יש ליעל ןייעו ׳א חוא בי׳ה ׳א חוא ייעמ .הסמ ייע

 לז״ק חוא םשל ונירבדבו ג״כ ־יעס
 םפסכו ,יכרצ לכ יל השעש ךרבי וילענמ לעינשכ םש <די
 ךחי אוהש ןמז לכש וז הכרבל ליד א׳דרכ בתנ
 וילענמ שבולש ןויכו ותיב יכרצו ויכרצ תושעלו תאצנ לוכי וניא
 םדאל ול שיש ןויכש ל״זי ,שיבלה כ״כו .ויכרצ לכ ול ושענ ולאכ
 וכזו הצרי רשא לכל תכלל ןכומ אוה ירה וילגרב םילענמ
 :ג״ע ׳ב ךד תונווכה רעשב ןייעו ,ג״ע ט־מד ץ״ש ,לדמ יכרצ לכ
 ילו םיבר ׳ל יכרצ א״יו יכרצ לכ יל השעש םש (וט

 םייחה
 חוא ברש .ב״קש א״מ ,אחשונה תונשל ןיאד הארנ
 ךכה יכרצ רמול ךירצ ל״זו כ־׳מ ,םש ץ״ש ,׳ג תיא זיר ,־ד
 םינשי םירפסב ןכו יכשח ךשח ןס םירמוא ינאש ימכ השוגד
 ןושלב יכרצ ליצש יג תוא ל־סחה כ*כו ,םש ן״ש .לדמ
 חוא ׳ס ׳יס םייחכ ךכ ׳םב ש״חרה כ־כו ,השיגד ךכהו דיחי

 : השינדי קיריחב היהזיךכהשא־י
 ם־בסרה ;ישל ל־ז ח״רפה בתכ ,יכרצ לכ יל השפש םש (זט
 ךכ חיכרבה לכש הארנ וניאו יכרצ לכ יל תישעש ל״ז ,
 ג־סרפ ט׳־הגהב ןרסא די ,רתסנ רדהו אצמנב םירבדמ םה
 לכ יל השעש א״רגה רואיבב כ״כו ,םש ץ״ש ,יב חוא א״א

 :יה חוא םליע יחתפ ,דיס פ״ט רבע ןושלב יכ־צ
 כ״הויבו ב״סב ךרבל ןיא .יכרצ לכ יל השעש םש (בוט

 ךא ךרבמ לבאהו םידבל לש לענמ שבולש ךא
 ץשב היגמה ברה שימ יתיארש רחא ל־נ ןכ .ךמי ךלוה םא
 תובקע רחא םיכלוהל גהנמה ןכו ,ב״שיעי :"נ ךד דע ׳ן ךר
 תוכלהב אי׳מ ל״כז .ט*י תוא ׳כ ׳יס לרוג רשק .ליז י־ראה
 ב״י חוא ח״עש ,דרי חוא ע״יב רודיס ,ג״חבו ,יש חיא תוכרב
 תוא ךיש ג״ח בלל הפי ,איי חוא ׳ט ייש סיחיהל םייחה ךכ
 לאיצבקמ ורפסבד בתכב ש״יעו .ימ חוא בשיו ׳ס ח״א !ב .יד
 לע םולש ירבד יסב בתכש י״באפרש א״רהמ תרבש המד
 :טימ חוא ןמקל !ייעו ,שרפי ךרבמ ןיא לבאהד ריכה רעש
 אסריגה ונינפלש ארמגב רכו ןיכמה ךרבי ךלוהשכ םש <יח
 אוה ןכו יכרצ לכ יל השעש םדיק ןיכסה אתיא
 תרחא אסריג ול היכש י״סעא סיבהו .ונינפלש רוטה תסריגב
 ליצש בתכ ןיכמה םדיק יוכו יל השעש בוחכ היהש רוטב
 ארמגב אסריגה ןכש ינפמ ׳יכו יל השעמ םדיק ןיכמה
 ׳יסב חקורה ןרדס ןכי םירודישה לכב ביתכ היה ןכי ונידיבש
 ךד שיר תוכרב יה ךיסב ג״משהו האורה יסב הריגאהו ך״ש
 םירודיש סיע תונשל וישכע יגהנש המ ח״בה םיישי ,ר״יק
 ט״הגהב ג״כנכש כ״כ1 .ר״כע !ירכ סא ;תיל םידיתע ס־ספדנה
 הלחה ונינפלש םירודישב ש*מכ וניניב טושפ נהנסהד ׳א חוא
 ןרהא די ,יכרצ לכ יל השעש כ״מאו רבג ידעצמ ןיכמה תכרב
 ב״קס א״מ ןייעו .׳ג חוא ב״וש ,׳ד תוא רימאמ ,ט־׳הגהב
 םילענמ םילטינ לכה וישכעד םוקמהו ןמזה יסל לכהד בתכש
 ¬ה ׳יס ג׳ישקו ב״ע ט״מד ץ׳ש ןייעו ,ל״כע וכליש םדיק

 !אי׳י חוא בלל הפיו ח־י חוא
 מ״רנהב א״פ ט״י ךד ש־׳הנ ׳סנ ל״ז שישרה ןישל ה?!
 הניב ייכשל !חונכ !ס םהש ולא תוכרב "חב ןיוכישג
 רשי רואד תורואו םילכ ןקתל הרותה תכרב ךיש רע יוכו
 ךישמהלו הישפדו ׳יצאד איזד םיללוכה םיפוצרפ.ב־יד רזומו
 :הז ןפואב רזיחו רשי ריאד ןדו ה״מד י־חנרנו ןיחומ סכל
 רשי רואב םה םירוע חקופ תכרבו יוכשל ןתונה תכרב
 ארקנה ארוכד קיתעד ן״נו הימד רזוח רואו
 ךקוזו םיריסא ריחס תכרב .חתפ דוקינב סהו המכח
 קיחער ׳קונד ן*בו ה״מד רזוח רואו רשי ריאנ סה םיפופכ
 םימורע שיבלמ תכרב .יריצ דיקינב םהו הניב ארקנה
 א־אד ן״בו הימד רזומ רואו רשי רואב סה חכ ךטיל ןחינהו
 ץראה עקור תכרב .אצומ דוקינב סהו תער ארקנה ׳קונו
 !יבו הימד רזיח רואו רשי רואב םה רבג ידעצמ ןיכמהו
 השעש תכרב .לוגס דוקינב סהו דסמ ארקנה אבאד
 הימד רחח רואי רשי רואב םה לארשי רזיאו יכרצ לכ יל
 רטיע תכרב .אבש דוקינב םהו הרובג ארקנה אמיאד ן״בו
 רזוח ריאו רשי רואב םה יונ ינשמ אלשו הראפתב לארשי

 :םלוח רוקינב סהו תיח ארקנה חיוסשיד ןינו הימד
 תכרב

 ומ רחשה תוכרב תוכלה



 טס םייח ומ רחשה תוכרב תובלה חרוא
 הלוגה יאכ ׳ופו ר״היו .׳וכו יניעמ הניש ריבעמה ךרבי וינפ ץחרישכ .י״טנע ךרבי וידי לוטישכ .הראפתב לארשי

 "נ י־ני רויג ג םותחיש דע יניעמ הניש ריבעמה רחא ןמא תונעל ןיא .לארשי ומעל םיבוט םידסח למוג י״אב דע

 םגו תויקנ םידיה ןיאש ינפמ וישכענ ב :איה תחא הכרב לכהש לארשי ומעל םיבוט םידסח למוגה
 ידי םיאצויו םהירחא ןמא ןינועו ג״כהבב םרדסל וגהנ םתוא םיעדוי םניאש תוצראה ימע ינפמ

 ןתבוח

 םייחה ףכ
 רואב סה השא ינשע אלשו דגמ ינשע אלש תכרב
 סצנ ארקנה א״ח ן״בו ה״מד רזומ רואו רשי
 לש הנושאר הכרבו ריבטמה תכרב .קירימ דוקינב םסו
 א״ח ׳קימ ןיבו ס״מד רזומ רואו רשי רואב סס הרותה
 רסב רשאו אנ ברטהי תכרב .ןוניק דוקינב סהו דוה ׳קנה
 ־קנה לחרו בקעיד ץבו ה״מד סראו רשי רואב סה ונב
 יא ?ןד תונווכה רפשב ןייעו .ל״כפ קרוש דוקינב םהו דוסי
 תיטרפו ד״ט ז־י {ןדבו י רכו שיש םוכרב ס־יה סג ס״ד ג־ט
 רטשב ;ייעו .ה״פו ריפ תורימזה רטשו היפ תוכרבה רטש

 מ״דנה ש״הנב אבוהו ג״ט ג׳נ {ןד סטדה שורד תומדקה
 :ןיבהו ג״ט ב״ל {ןד

 ןתונכ .ךכ אוה םרדסד לד ש״שרה ירבד יפל אצמנ
 םיפופכ ףקוז .םיריסא ריתמ .םיריט סקופ .יוכשל
 ידעצמ ןיכמה .ץראה עקור .סכ ףעיל ןחינה .םימורע שיבלמ
 אלש ׳לארשי רטיס .לארשי רזוא .יכרצ לכ יל השטש .רבנ

 לט .ריבעמה .סשא ינשט אלש .דבט ינשע אלש .יוג ינשע
 רוכה רודיסב כ*כו .ונב רחב רשא .אנ ברעהו .סרוס ירבד

 :רדסה הזמ תונשל ןיאו לד ש״שרה לש
 .ןיכס רשא בתכ הדוגאבו .רגנ ידעצמ ןיכמה םש <טי
 בתכ ןכו .ןיגהונ ןכו בתכו ג״קס א״מ ואיבהו
 ןיכסה אהיא ונינפלש ארמגב והימ .ינ תוא ברס .שובלה
 כ״כו ןיכמה רמול שיש לד ש״החמ כ״כו .לד ןרמ שדנכו
 {ןד ץ״שה כ״כו .׳ה תוא םלוע יחתפ ואיבהו אירגה רואיבב
 םירודיסה לכב כ״כו ןיכמה רמול וניגהנמ ןרידב ןנאד א״ט ט״מ
 רודיסב כ״כו .לטפ רקיע ןכו לד י״ראה ירוג וקיתמה ןכו

 :סש ץ״ש .בכיט אל הניש סא והימ .ל״ז ש״שרה
 לארשי ריכזה יוכו לארשי רזוא ךרבי ורוגמ רגוחשכ □ש (1
 תורמאנ כ״אשמ לארשי רטוטב ןכו וז הכרבב
 ריאשמ םכב םייש לכהש םלוטה תאנהל ןכ ראשהש םעטה
 אוה הרוגחד חוטינצ סושמ דוסל לארשיב סה םינש ולאב
 עבוכו .י״ב שרמ םורעה חא האור ובל אהי אצש סושמ
 ורקד ךישמהש ימ קרס חבשב אתיאדכ תועינצ םושמ אוה
 .יב תוא ב״כ .בי׳קס חנ .ךרמד אתמיא ינפמ ךשאר יסכ
 שובלב ןייעו .יו תוא םלוע יחתפ .יד חוא םיתיז יליתש

 :ט״מ חוא ןמקלו איע ג׳ינד ץשנו
 םשמ איבה ל״ז ןרמ .רכו ורוגח רגומשכ □ש (אכ
 לבא םייסנכמה שבולשכ ונייהד ד״בארה
 םצעתנ ח־רפה ברהו רכו רגוחשכ ונייהד בתכ לד םינסרה
 .בישע רוגס אוה ס״שב ורמאד היניימה שוריפד חיכוהל
 ןראב היה ד־בארסש הירחא יכ רמו הירחא יכ רמד הארנו
 היניימהד ריסש עדיד {ןא ה״ושמו הרוגח םישניל ןיאש םיוכט
 דמללו םייסנכמה שבולשכ וז סכרב ךרבנ םיד בתכ ורוגח
 לאעמשי ןראב היה ס״במרהו .םירצמ ץרא תולילג גהנמל אצי
 ־גוחשכ בתכ הרשמו לבב ינבכ הרוגמ שובלל סיגכונד
 היכ־בי רוזא אכיל יאד היפוג חירפה בתכ רבכו רכו
 (הל)

 .טימ תוא ןמקל !ייעו .יג תוא י״כרב ,שדעי םייסנכמב
 :ג״כ תוא ורנ ׳יסבו

 ׳ר *יס ל־שמ ןייע .יינע ךרבי וידי ליטישכ םש (ככ
 :ז״ק תואו ׳א סוא

 תסריג אוס ןכ ׳וכו יניעמ סניש ילבח ריבעמה םש ("י3
 ריבעמכ דיחי ןושלב םלוכ ונינפלש ׳ארמגה
 ינלינרתש ׳וכו ןוצר יהיו יסעסעמ המינהו יניעמ הניש ילבמ

 ׳המ ז״פ ם״במרב איה ןכו ׳וכו ךיחיצמג ינקיבדתו ךתרותב
 תוא יסב םנמא .־ד ׳יעס שיבלנו .ריטב היכו ־ד ןיד הלסח
 חלסת קרפנ אתיאד םיבר !ושלב הרמואל ךירצש בתכ תמא
 ׳וכו ארובצ ידהב םניא ףיסזישיל םלועל יינא רסא רחשה
 חוא י״טמו ד׳קס א״מו ׳ב תוא תרעי ט״הגהב ג״הנכ ואיבהו
 יס ל״ז יח שיא ןב דיסחכ ברהו .ד״ע ד״נד ץ״ש ןייעו ׳יו
 תחסונכ דיחי ןושלב םלוכ רמול םיד בתכ א״י תוא בשיו
 והימ ש״יטי ל׳ז ש״שרה רודיסב אוס ןכד בתכו .ס״שב לדו
 שיו דיחי ןושלב בותכ סהמ םי ונידיבש ם״שרה ירודיסב
 רסא ןיוכמ לכש הזמ סיאר ןיא כ״ט םיבר ןושלב םסב בותכש
 חטשל ןיא מ׳ס לבא ותריס יסכ חסינ ול בותכיש רפוסל
 ס״במרב אוה ןכו דיחי ןושלב אוהש ונידיבש ס״שכ חסונמ
 הרמואל ךירצש המא חוא ש״מו .ל״זנכ שובלו ט״שו רוטו
 אקוד הזד ל״יד הזמ היאר ןיא יוכו יפב אתיאד םיבר ׳לב
 אחיאד אכיה לבא דיחי ילב אידהב ס״שב רמתיא אלו אכיה
 רשפאו תונשל !יא ןדיו ןודינב ומכ דיחי ׳לב אידהב ס״שג
 ׳א {ןד חונויכס רעשב לד י״ראה ש״סכו רבדב דוס שיש
 םינוילע תורוא לא םיאלפנ םיזמר םה תיכרב ח״יה לכד ג״ע

 :ט״ס תוא ןמקל טושל קיתענ רשאכו
 ב״רהס ברכ רודיסב יתאצמ שדח הז הארו (דכ
 סויכ ינליצתש חסונב ל׳צש לד יולס
 .םינפ תוזעמו םינפ יזעמ ,רתוי אלו תוחפ אל םירבד א״י
 .ער עגפמ .ער ןכשמ .ער רבחמ •ערה רצימ .ער םדאמ

 .השק ןיד לעבמו •השק ןידמ .ערה ןושלמ .ערה ןיעמ
 סנהו .תרוטקכ ינמיס א״י .תופילק א״י דגנכ םהו רכו
 ינפמ םיחמ םיארקנה תופילקה סכש ח״ס ׳יג ןימימ א״י
 ביחכד והימד !יכלמ םיארקנה םילכס תריבשמ יאבש
 תימיו םדימ ונליצי ה״בקהש םיללפתמ ונאו ךולמיו תמיו
 לש םה ולא ;"ימימ דוסו .חצנל חומה עלב דוסב םתוא
 יתיאר בושו .ל״כע רהוזב ש״מכ ת״ול ורבחתנש תומ שאר

 :ב״ע ה״נד ץ״ש .ןכ אריפש ן״רה בתכש
 לכהש ׳וכו ריבעמכ רחא ;סא תונעל ןיאו םש (הכ
 ויה תוכרב טש ויה ולאד .איה תחא הכרב
 .ע״פב הנקתנ דמא לכש םה תוכומס ואלד ךורבב תוחתופ
 ינלמגתד ל״י המיתסל ךומס החיתפ ןישמ ןניעבד ג״עאו
 ריבעמש ה״גקה השועש דסחה ונייה :יבוט םידסח
 :י״בו ׳ד ׳יעס שובלב ;ייעו .ה״קס א״מ .ויניעמ הניש ילבח
 וגהנ ׳וכו סידיה ;יאש ינפמ וישכע .׳ב ׳י^ס <וכ

 םרדסל



 םייח וס רחשה תוכרכ תוכלה חרוא
 דבוע ינשע אלש םוי לכב ךרבל ךירצה ד :תוחפל תוכרב האמ םוי לכב ךרבל םדא בייחי ג :ןתבוח הלוגה ראב

 אל לבא (ע״ד) ךכ ךרבל לוכי םיסוכ רג ׳יפאו הגה :השא ינשע אלש דבע ינשע אלש םיבכוכ !־יחנמ י .ש־׳ירה
 ינשעש תוכרבמ םישנהו (סהרדובא) הלחתמ םיבכוכ ד לוע היה ירהש םיבכוכ דבועי ינשע אלש רמאי יםש ה •נדג

 ונוצרכ

 :לייחה ףכ
 :•ד תואו ׳ג תוא ׳ו ׳יס ל״שמ ןייע רכו נ״כהבב םרדסל
 ןנירמאד אהו ׳וכו תהנכה תיבב םרדסל וגלנ 0ש (זכ
 ונייה ןתיישעל רבוע ןיכרבמ תוכרבה לכ
 ה״בקהל ךרבל ךירצ ומצו ןהב רמואש תוצמה תוכרב
 לש הלרב לבא ותדובעל ונברקו ומצש המ לע הלחת
 ש״ארה םשב י״ב .:"חא ךרבל לוכי ולא ןיעכ חבשו האדוה
 תוכרבש ינפמ ן״רה םשב בתכ רסא םעט דועו ,ן״רהו
 ירנמ ;ייעו .םש ןייועי סה םלוע לש וגהנמ לע וללה

 :׳ח תוא
 ףוס ג״יר ׳יסב ןייע ׳וכו םהירחא ןמא םינועו □ש (חכ

 ,ואצי ןמא ונע אל סא ףאד בתכש ׳ב ׳יעס
 :םינורחאה כ״כו

 ט״הגהב ג״הנכש בתכ .םתבוח ידי ןיאצויו סש (טכ
 םהש רחשה תוכרמ רוטהל ל״שד .׳ד תוא
 יניאשכ אלא וריבח תכרבב אצוי סדא !יא ןינהנה תכרב
 •ש״ועי ומצעב ךרבל אוה ךירצ יקב אוה סא לבא יקב

 ריטה םגד ובתכו הזב וילע וגישהש םינורחאה ןמ שי םנמא
 תוא ח״רפ .ןויכ םא וריבח תכרבב אצוי יקב וליפאד ל״ם
 ר״מאמ .׳ז תוא י״טמ .׳ג תוא ת״וע ,ט״הגהב ןרהא די .׳ב
 א״אבו ׳ד תוא ה״רע !יימו .׳ח תוא םיתז יליתש .׳ה תוח
 !יתוינעב ןניא ש״מבו ׳ד תוא ט״נ ׳יס ז״ר ד״וי תוא ׳ו ׳יס

 :ז״כ תוא ט״נ ׳יסל
 תוכרב האמ םוי לכב ךרבל םדא בייח .׳ג ׳י^0 (ל
 לכב םיתמ ויהש יפל רוטב םעטה .תוחפל
 האמ ךרבל הז לע דוד ןקיתו לארשימ תישפנ האמ םוי
 רפשב ןיימו ,'ג תוא ר״בחמ ןייעו .ג״קס ז״ט .םוי נכב תוכרב
 םשרש תוכרב האמ תוללכ יכ בתכש ד״פ ׳ב ףד תונווכה
 ׳יגב אוהש תוטושפה ויתויתוא יתגב ולש יולימו ג״ס אוה
 רעשנ ח״עפבו .ש״ועי ן ־-רב ׳ק םה ז״לו ג״ס הנהו .ז״נ
 ח״קס א״מו י״ב ןייע תוכרב ׳ק ןינמ ןינעבו .א״פ תוכרבה

 :םינורחאבו ׳א ׳יעס ן״ר ׳ישבו ׳ט תוא י״טמו
 ׳יס ל״שמ ןייע ׳וכו םוי לכב ךרבל םדא בייח □ש (אל
 תרימא תעשב הברה רהזיל םדאה ךירצש ׳ה
 הבית םוש םהמ רסחי אלשו תולימה ׳יפ ןיוכל תוכרבה
 ויפ:• םשה תא ריכזמשכ טרפבו שנעי שונע ינ תוא ור
 אוה רשא וחוא ותודספמ וירביא ועזעדזיו דאמ ארייש ךירצ
 ארונהו רובגה לודגה שודקה םשה תא ריכזמו השא דולי
 םישמרתמו םידחפתמ םיארונו םישודק םיכאלמ רשא
 ןב ו״ק חקיו רצוי תשודקב ׳זנכ ותוא םריכזהב םישגרתמו
 םשה תא איצומש ןמזו תע לכב רהזיו ושפנל ו״ק לש ונב
 ׳ה ׳יסב ש״יעו דחפו האריבו המיאב אהיש ויתפשב

 :ש״ועי אלא םירבדה ןאכ .לופכל צ״או :זב ונכראהש
 ׳וכו ם״וכפ ינשע אלש םוי לכב ךרבל ךירצ ׳ד ׳י^0 <בל
 אל ס״יכעד .ןה תוצמה בויח למ תוכרב הנה
 תצקב וביימתנש י״פפא דבעו השאו ,ללכ תוצמב בייחתנ
 דבע ינשמ אלש םידקהל שיו .ןלוכב ובייחתנ אל תוצמ

 תוצמ רב וניאש ס״ו?ע ינשע אלש םיכרבמ ונא הלחתבש
 ונשיש י״פעא דבע ינשע אלש ןיכרבמ ונא כ״חאו ללכ

 תובא) ןנתדכ לזגה לע דושח אוהו אנוט ליז תוצמ תצקב
 ול !יאש ם״וכעל המוד םג .לזג הברמ םידבע הברמ (ב״פ
 ןיכרבמ ונא כ״חאו לארשי תבב רוסאש דועו .תובא תוכז
 הניא מ״מ דבעה ןמ הבושמ איהש י״פמאשהשא ינשע אלש
 ס״וכע ינשע אלש ׳יפ ח״בו .שיבלו י״ב .תוצמה לכב תבייח
 הדירוהל וכאלמ ידי לט ושפנ רסמ אלש אוה השא דבע
 .ל״כע ותיירב תלמתב השא וא ד:ע וא ם״וכע לש ופוג ךותל
 ׳ד תוא ר״בחמבו ׳ז תוא י״כרבב א״דיהה וילע ש״מ ןייעו
 ינימ שי רכז אוהש י״פעא םדאה יכ עד ש״צמ ל״זו ש״ופי
 אוה דחא ןינעו ,הבקנ תויהלו ךפהתהל ול םימרוגש תוריבע
 .הבקנ השענו לגלגתמו הדמ דגנכ הדמ רוכז בכשמ.ןינמ
 ;ינפו .יוג תויהלו ךפהתהל ול םימרוגש תוריבע ינימ שי ןכו
 בכשל ויכרב לס העירכה תעבו תימרא לעובה אוה דחא
 המע לכואש כ״חא סרוג הזו ז״על ערוכ אוה זא המע
 תררוג הריבע יכ ךםג ןיי המע התושו תורוסא תולכאמ
 םלועה ארבנש הרוצה תלקלקמ היוגל בהואש הבהאו .הריבע
 ףוגב דחא לוגלגב כ״חא ךפהתנ כ״ג ןכו םיהלא םלצב
 ול םימרוגש תוריבע ינימ שי ןכו .הדמ דגנכ הדמ יוג לש
 םילודג םישנאל דבועש ימ אוה ןינעהו .דבע תויהלו ךפהתהל
 לטבתמ אוה םהל השיעש תודבעה ידי לעו תומואהמ
 לטבתמו ןיליפת חינמ וניאו 1■לפתמ וניאו י״שה תודבעמ
 לכהש י״פעאו .תבב לש תוצמ המכמ לטבתמו ש״קו ת״המ
 לגלגתמו ה:ט3 אל הדמ דגנכ ה;מ מ״מ םנואב השענ
 ערז אשידק יערזמ אוהש ימ לכ ןכל ינענכ דבעב כ״חא
 ואיבהש ומצע תא ה ור אוהש רחאמ בקעיו קחצי סהרבא
 ;חיל יואר ותנכה בוט ומצעב טיביו .בוט לוגלגב :"בקה
 רהטיל אנה ל״זר ש״מכ ותוא עייסמ י״שהש האדוהו חבש
 ׳:ו ותימהל שקבמו קידצל עשר הפיצ ןכו ותוא ;יעייסמ
 ל״נה תוריבע השלש ילתב גשכנ אלש ׳וגו ודיב ונבזעי אל
 יוג םילוגלג ׳ג ןתואב ותוא איבהל ה״בקה ךרטצי אלש
 וימיב ׳א םעפ וז הכרב ך~ביש יד אל ןכלו .:שא דבמ
 אלש וינפ דגנ תוריבע ׳ג ולא ויהיו םויו םוי לכב אלא
 םהמ דחאב אבי אלש ידכ הז גוגלגב ו״מ םהנ לשכי
 ןינ !ורכז תויהל ךירצ תוכרב ׳ג ולא ןכלו ינש לוגליגב
 הפיו .׳ז היא ג״פ תוצח תכסמ םידיסח תגשמ ןייעו) .וינימ

 :(׳ט - תוא ג״ח בלל
 םדאל רשפא ותויח םייחב םג יכ שרפל רשפא ךן^ן
 הליל לכב יכ .השא דבע יוג ׳גה ולאמ רבעתהל
 יסל הנהו ונוק ינפל ןובשחו ;יד תתל הלעמל ותמשנ הלוע
 דוסב המשנ וזיא ול םינתונ םימעפלו .ותוא ןיגד ךכ וישעמ
 וליפא יכ עדונו .השא לש וא דבע לש וא יוג לש רוביעה
 ותמשנ וב רזוח וניא הרוסב קוסעלו דומלל םיכשמ אוהש ימ
 המשנ רשא םדאה ןמ סכל ולדח ה״שמכ ויפאב הראשנ אלא
 םלועל ךרובמה ׳ה ךורב הנועו ללפתיש רמא דע .ופאב

 דעו



 ףכ ע םייחה ומ רחשה תוכרב תוכלה
 דגמ תוביס ׳כ וב שי ךכלו .ופוגב המשנה תרזוח זא דמו
 .היח "המשנ "חור ,שפנ .המשנל שיש תומש ׳ימב השממ
 ויפאב המשנהש דומנ ותמממ ומוקב התכ הנהו ,הדיחי
 ןישועש ומכ אלו תו־־רב ׳גה ולא ךרבי ופוגב סנכיש םדוק

 ^ךירצ הנהו ,הלפתה רחא תוכרבה םירדסמש םדא ינב תצק
 המשנ סוש ופוגב םנכנ אל רבמלש ודכ ותכרבב ןיוכל

 הניאש המשנ וב סנכי אלש האלח םויהמ ןכ ל" ה ׳גהמ
 ׳גהמ רעונמ רבד הזיא השע סאש הבושתב רהרהיו .הנוגה
 חרופ הז י״עו .הלסכל דוע בושי אלו וילמ יכרחתיש ל״נה
 ותמשנו .־כר*ל תכלוהו ול הנוגה הניאש ויפאבש המשנה
 םד 1ה ףוגב תטשפתמו תרזוח הדבל איה םדוקמ וב ההיהש
 כ״א וכרב תעשב ופוגב תומשנה וטשפתנ רבכש רחאמ כ״ע
 י״פעאו הלפתה רחא תוכרב ׳ג ולא ךרבל ול ליעוי המ
 ארי מ״מ ךרביש ןמז הזיאב הב ;ל תיל טשפה יפ לעש

 הלי:תה םדוק םנמזב םתוא ךרביו םלוכ ידי אצוי סימש
 :׳ט תוא ל״שמ ןייעו ,ל״כע ל״נה םעטהמ

 לארשי ינשעש ךריב סאו ׳וכו ם״וכע ינשע אלש םש ^
 לכוי אל בוש ל״ז ח״בה תעד ידוהי ינשעש וא
 לארשי .ינשעש ןוהלד לשא ינשמ אלשו דבע ינשע אלש ךרבל
 לארשי שיא ימנ ועמשמו ןירוח ןב ועמשמ ךריב רבכש
 ד״קס ז״טה ד״בהו .ש״ומי תילארשי תארקנ השאד השא אלו
 תוא האורה ׳פ ח״לה והימ .׳ז תוא ר״מאמו ט״קס א״מו
 אלש ךרבל לכוי אל לארשי ינשעש ךריב סאד בתכ ט״פ
 כ״כו ,ךרבל ליכי השא ינשע אלש אה עמשמ דבע ינשע
 א״ע ד״נ ףד ץ״ש םיכסה ןכו ,ד״וי תוא הדוהי הטמ
 .א״י תוא ע״יב רוד־סו ף תור ׳ה ׳יס לדוג רשק ואיבהו
 ינשע אלש ךרבל לכוי סא הזב דדצמ םש א״מה םנמא
 ן״שה לע אמיתה ןמו) ש״החמבו ש״ועי אל וא השא
 וניא 'אהד השא ינשע אלש ךרבל א״מה תטדד בתכש
 רשאכ ךרבי אלש ותעד הארנ רתויהו י־ודצ דדצמ אלא
 בורה דגנכ ׳יפא ל״בה ל״יקד :מ יפלו (ש״החמו ש״ועי
 העט דא ימנ אכה נ״א מ״כבו ׳ז תוא י״ח ׳יסב ש״מכ
 דוע ךרבי אל ידוהי ינשעש וא לארשי ינשעש ךריבו םדקו
 :תוכלמו םש אלב אלא םשא ינשע אלשו דנע ינשמ אלש
 אלש דבמ ינשע אלש ס״וכע ינשע אלש □ש (יל
 הש א ינשע אנש ךריבו םדק סאו ,השא ינשע
 עמשמ דנע ינשמ אלשו ם״וכמ ינשמ אלש ךריבש םדוק
 ףקוז ךריבו םידק םאד ׳ה ׳ימסב ש״מ יפלד ח״בהמ
 ה״ה הגכרבי אל םירוסא ריתמ ךריבש םדוק םיפופכ
 אלש ךרבי אל בוש השא ינשע אלש ךריבו םדק סא אכה

 ינשע אלש ךריב םא ןכו ,ם״וכע יכ :ע אלשו דבע ינשע
 אלש ךרבי אל ביש ם״וכע ינשמ אלש ךריבש םדוק דבע

 ׳ח ללכ א״ח ,ט״קס ףיס א״מ כ״כו ,ש״ועי ס״וכע ינשע
 ינשמ אלש ךריב םאד ו״קסב ז״מה תעד והימ .׳ב חוא
 אלשו ס״וכע ינשע אלפ כ״חא ךרבל לוכי םדוק השא

 לאומש ןקז ברהו ׳ה תוא ח״רפה כ״כו ,דבע ינשע
 לדוג רשק ירפסבו ,׳ט תוא י״כרבה ד״בהו ורפס תליחתב
 תוא ז״ר ,א״ו תוא הדוהי הטמ כ״כו ,4"כ תוא ׳ה ׳יס
 ל״יקד המ יפלו ,ב״י תוא ע״יב רודיס ,ב״ע ד״נד ץ״ש ,׳ה

 םדק סא ימנ אכי כ״א בורה רחא ב״סב ןיכלוה ןיאד
 ינשע אלש ךרבי אל בוש הלחת השא ינשע אלש ךריבו
 ג״הרה כ״כו ,תוכלמו םש אלב אלא דבמ ינשע אלשו ס״וכע

 :ד״וי תוא בשיו ׳פ ל״ז יח שיא ןב
 ינשע אלש ךרבי אל דבעו .השא ינשמ אלש םש (*יל
 אלא ב״ל תוא ל״שמכ יסט ליז אוהש השא

 :׳ד תוא ,ז״שמב ג״מרס ןייעו ,תוכלמו םש אלב ךרבי
 לוכיש ׳יפ ,ןכ ךרבל לוכי רג ׳יפאו ,ההגה םש (יל
 הישע ירקימ ימנ הזד רג ינשעש ךרבל
 ,׳ג חוא השמ יכרד ,ןרחב ושע רשא שפנה תאו ש״מכ
 י״כרבה ש״מי) ב״ע ד״נד ן״ש >׳ז תוא א״סכ ,י״קס 4"מ
 היה ע״שב ס״רומ תמסונד ׳ך תוא בלל הפיו ׳ט תוח
 והימ (הזב ש״מ ׳ז תוא ר״מאמ ןייע ׳וכו ידוהי ינשעש
 וא רג ינשעש רגה ךרבל לוכי וניאד בתכו קלוח ח״בה

 ותריחב י״ע אוה תידוהי תדל סנכנש המד ידוהי ינשעש
 ׳תי אוהש רמול ךייש אלו םדאה דיב ה״בקה ־סמש
 ךרבמ רגה ןיא ןכלו לארשיו השמ תד לבקש רג ואשמ
 ינשע אלש דבע ינשע אלש םינש אלא תיכרב ׳ג ולאמ
 ,׳ד חוא ח״רסה כ״כו ,ל״כע ׳וכו ע״ש תהגהכ אלדו השא
 לכוי אל ידוהי ינשעש ךרבי סאד בתכ ט״ס תור ס״להו
 ג״ל תוא ליעל ונירבדבו ,ש״ועי דבע ינשע אלש דוע ךרדל
 ינשע אלש ךרבי סא ףאד בתכ ׳ה תוא י״בגהב ג״הגנשהו
 מ״מו יוג ראשאש ינשע אלש הנווכהד חדיפק ןיא יוג

 א״מה כ״כו ,ו״כע הניכשה יפנכ תחת ךרבל ;יכנ רסוי
 דיה קספ ןכו ,ש״ועי יוג ינשע אלש ךרבל ליכיד י״קס
 ש״ועייוג ינשע אלש ךרבל לוכי רגד הכלהל י״בגהב ןר :א
 םייסו ןרהא דיה ירבד לע ש״מ ׳ט תוא י״כרד ןייעו
 לודג וניצמד ןויכ אכפיא ןל ארבתסמ ןתוינעב ןנ־ו ל״זו
 ותיימו וז הכרב ךרבי אלד בתכש ה״מרה יאמק אתווברמ
 הארמ ל״ז ןרמ םמע הולנ רושא םגו א״דרהמו ח״וא הל
 ח״רסהו א ימה ואינה ה״לשהו ח״בה סגו ס־מע סיכסמד
 ןכו הזל ומיכסה ןרהא די ׳םב איבהש יולה י״רהמו
 כ״כו >׳כע ןניטקנ יכה ויתוהגהב ש״קירהמ תעד הארנ
 ג״ע ד׳זנ ףד ן״ש ואיבהו ו״כ תוא ׳ה ׳יס ג״שק ורפסב
 הדוהי 'הטמ ׳סב שאייע י״רהמ תמכסה הא נ קד בת:ו
 אלש רגה ךרבל שי אתגולפמ קיפנ אל הז רבדד ןויכו ,ד"כ:

 :תוכלמו םש אלב יוג ינשע
 תוא ח״רפה בתכ השודקב ותדיל התיהש רגו (י1׳1
 ה״מרה' םשב י״במו יוג ינשע אלש ךרבמד ׳ד
 השודקכ ו:.דיל אה השודקב ותדילו ותרוה ןניעבד עמשמ
 ד "וי ןלמו ,ע״צו לארשי השענ ומא תריהב י״עד ךרבמ ;יא
 :׳התוא ז״שמבג״מרפ ,הזב ׳ד ׳יעס ט״סר ׳יסו ח״סר ׳יס
 הכרב ונקית אלש דבמ ינשמ אלש ךרבמ ףבשה <תל
 ינפמ אלא המצע תודבעה ינפמ וז
 להקנ אבל יואר וניאו לארשיכ תוצמב בייח דבעה ;יאש

 :םש ן״ש ׳םש ח״רסה כ״כו ,י״ב ,םירבד המכל לוספו
 אלש רמאי אל ןירוח ;ב ויצחו דבע ויצחש יסו (לט

 לכב בייחד ג״עאו רג ינשעש אלו דבע ינשע
 תוצמה • לכב קפסמ ץבייחד סוניגורדנאו םוטמוטו ,תוצמה
 ורמאי "רשפאו םה קססד השא ינשע אלש ורמאי אל

 :א״מ תוא ןמקל ןייעי ,ד״וי תוא א״א ג״מרס ,ונוצרכ
 שלשה לכ ךרבמ אמוסו ,אוה רומג לארשי ׳רזמס <פ
 הרותכ ;'ןמ תוצמה לכב בייח אמוס ל״ייקד אדח ,תוכרב
 ׳יעס סש ח״רפה כ״כו ז״ט ק״ס ג״נ ׳יסב א״מה ש״מכ
 בייח ;נ:־רימ ה״מ רוטפד ז״נו ו״ירל ףאו ז״נכ אלד ד״י



 םייח ומ רחשה תוכרפ תוכלה חרוא
 ךרבל ןיגהונ שיי ו :הנכרבי אל םירוסא ריתמ ךרביש םדוק םיפופכ ףקוז ךרבו םדק םאי ה :ונוצרכ הלוגה ראב

 ׳ר ירודיסצ ו
 .סרממ

 ףכ זנכשא ירודיסב ו

 :םש ג״מרפ םירוטפ ןברדמ וליפא ג״זהש ע״מב םישנ ולאו
 ברה בסכ .ונוצרכ ינשעש תוכרבמ םישנהו םש (אמ
 דיעה ףאד הארנ.ורפס שירב לאומש ןקז
 ס״רפה םנמא .ד״וי תוא י״כרבה ואיבהו -וז הכרב ךרבמ
 ןיאש הארנ ילו ל״זו ל״ז ;רמ ירבד לע ׳ד תואב בתכ ל״ז
 אלד ןויכ אל ותו תונושאר תוכרב ינשה אלא תוכרבמ

 הזלו "ל״כע ישורפל לדה יאה ילוכד ארמגב הל ןניחכשא
 ד״וי תוא ףוס הדוהי הטמ ׳םב שאייע י״רהמ ברה םיכסה
 ׳יס ג״שקב א״דיחה כ״כו "ב״ע ד״נד ן״שה ד״בהו ,ש״ועי
 םש אלב ונוצרכ ינשעש תוכרבמ םישמ ג״כ תוא ׳ה
 .דדי תוא בשיו תשרפ ח״א ןב ,ג״י תוא ע״יב רודיס תוכלמו

 :תוכלמו םש אלב ורמאי סוניגורדנאו םוטמוטו דבעה סג ז״פלו

 ס״רפה ירבדמ עמשמ תונושארה תוכרב ׳ב לינ^בו (במ
 היוג ינשע אלש ונייהד תוכרבמ םישמ ׳זנהי
 ב״כ תוא םש ג״שקב א״דימה כ״כו "החפש ינשע אלש
 םשב החפש ינשע אלש היוג ינשע אלש תוכרבמ םישנ ל״זו
 ורודיסב ץ״בעי ברהכ אלדו ו״מ ׳יסב םינורחא תוכלמו
 תוא ע״יב רודיס ד״בהו "ל״כע תוכלמו םש אלב בתכש
 היוג ינשע אלש ךרבת השאהש בתכ ש״וע ׳םב םנמא "ג״י
 רכזנ אלש רחאמ תוכלמו םש אלב החפש ינשע אלש
 תוכלמו םשב ךרבת אלש ןוכנ ונוצרכ ינשעשב ןכו "ארמגב

 :ז״י תוא םלוע יחתפ ואיבהו "ד״כע

 םדוק םיפופכ ףקוז ךריבו םדק םאו .׳ה ׳יז;ס (גמ
 ןויכש "הנכרבי אל םירוסא ריתמ ךרביש
 םירוסא ריתמד "ללכב הז ירמגל ףקזנש האדוה ןתנש
 כ״חא הכרבל לוכיד בתכ ח״בה והימ "בשוישכ דימ בייחתנ
 קפסב לקהל הארנ ילד בתכו א״י ק״ס א״מ ד״בהו ש״ועי
 הנכרביש בתכ ד״ס ׳יס ל״שרד םש א״מה ש״מו) .תוכרב
 ג״הנכש ירבדב אלא ׳זנה ל״שר ׳ושתב ;ייע אל ח״בה ומכ
 ז״טה כ״כו (ש״ועי ׳וכו דועוה״ד ׳ה ׳וא רב״חמה ש״מכו

 ז״שמב ג״מרפ כ״כו ,ל״נבד םרמע ברכ ע״שב קספ הפיד ו״קס
 תוא ח״רפה תעד הארנ ןכו "׳ג תוא ח״וקמב ב״וס "׳ו תוא
 ח״מד ץ״ש "ז״ט תוא ׳ה ׳יס ג״שק "׳מ תוא ר״מאמ "׳ה
 תוא ע״יב רודיס "׳ד תוא ׳ח ללכ א״ח ׳ה תוא ז״ר "ג״ע
 וגהנש וישכעד בתכש ח״יק ׳יס א״ח ט״קלהכ אלדו "־ז
 ד״בהו ש״ועי ׳וכו דבעידב אדיפק ןיא רדסה לע םרמואל
 ל״זו בתכש א״י תוא א״א ג״מרפ ןייכו "ט״הגהב א״י
 ןיוכיו םירוסא ריתמ הכרבה רחאמ כ״מא עמשיש האריו

 ריתמ תכרבב יקב ןיחש ימ שי םאו "נ״ממ אצויו תאצל
 יפלו "ל״כע ס״ס יוהד ואיצוהל ךרבל אוה לוכי םירוסא

 ילמב ס״ס אכיאד אכיה םגד ׳ז תוא י״ס ׳יס ל״שמ
 םירוסא ריתמ ךרבל ימנ אכה כ״א ןיא ךרבל ;יאד א״י תונרבד
 םש אלב ומצעל אוה ךרבי אלא יקנ וניחש תא איצוהל

 :רחאמ עמשי וא תוכלמו
 זוזל לוכי וניאש ילומ תמחמ ה״אלב תופכ םדא (ימ
 ףקוז לש וז הכרב ךרבמ כ״נ ותטממ
 ח״א ןב "ולא תוכרב ונקתנ םלוע לש וגהנמ לעד םיפופכ
 ןמקלו ד״י תוא ׳ה ללכ ןרהא תחנמ ;ייעו "׳ו תוא בשיו ׳פ

 ןתונה

 םייחה
 ח״נו ל״שר אכיא אה ח״א ןב םש ש״מו) "ט״מ תוא

 ׳וכו םיפופכ ףקוז הידקה םא םירוסא ריתמ ךרבל וקספד
 אלו םדוקה תואב ׳זנה א״מהירגד ירחא ךשמנ הז ש״ועי

 :(ש״ועי םדוקה תואב ש״מכ םשרושב ל״שר ירבד האר
 ףקוז ךרבל ותנווכ התיה י״אב רמאש העשב םא (המ
 לכוי אל זאד ג״עא םיפופכ ףקוז םייסי םיפופכ
 אצויכו השאו דבע ינשע אלשב ןכו "םירוסא ריתמ ךרבל
 םייסי אלא רדסה לע דיפקי אלש תוכ־ב ראשב ש״כמו וב
 "׳ה תוא ׳ח ללכ א״ח "םשה ריכזהש העשב בשמש ומכ
 לכד ג״ע ׳א ףד תונווכה רעשב ל״ז ברה ש״מ יפל והימ
 הרותה תכרב ףוס דע יופכל ;חונה ןמ תוכרב ח״יה
 בייחתנ אנש י״פעאסוי לכב םכרבלו םרדסל םדאה בייח םלוכ
 םינוילע תורוא לא םיאלפנ םיזומר םה םלוכש יסל םהב
 ארמיח ינפמ הנרב םוש לטבל ןיא כ״א ׳וכו םלטנל ןיאו
 תרחא הכרב לע ותעד היה םשה סא ריכזהש העשבש וז
 ףקוז ךרבל םשה תא ריכזהש העשב ותעדב היה םא אלא
 וא םירוסא ריתמ םייסל לוכי השא ינשע אלש וא םיסוסכ
 םהל תומדוקה תוכרב דיספי אלש ידכ ס״וכע ינשע אלש
 ג״הכ לע א״י םשב ׳ח ׳יעס ט״ר ׳יסביל״ז ןרמ ש״מכו
 ג״הכבו "ש״ועי אציד רקיעה ב״קס םש א״מה כ״כו אציד
 וניא אמש ןנישייחד אוה ל״בס רקיעד ל״בס ןנירמא אל
 אל סושמ הב שיו הלטבל ות.רב איוהו הכרב ותואל ךירצ
 םייסמו הכרב התואל ךירצ אוהש ג״הכב לבא ׳וכו אשת אל
 אכיל תרחא הכרב לע ותעד היה םשה תא ריכזהשכ קר ןגוהכ
 ונממ לטבלו קפסב וסינכהל אלש ידכ דבעידב הזל שחימל
 ׳ס ה״הלז ח״א ןב ג״הרה קספ ןכו "ןהל תומדוקה תוכרב
 :ש״ועי א״חה ירבד החד לאיצבקמ ורפסבש בתכו ׳ז תוא בשיו
 רמאו העטו םירוסא ר־תמ ךרבל ךירצ היה םא (ימ
 ןכו "םירוסא ריתמ רמאו רזחו םיפופכ ףקוז
 ןכו .םירוסא ריתמ םיפוסכ ףקוז ה״מא י״אב ותכרב היה
 ךרבל ךירצ היהש ןוגכ ג״הכב העטש רחשה תכרב ראשב
 רמאו רזחו סיריע חקופ רמאו העטו ׳וכו יוכשל ;חונה
 אל דוע ךרבל ךירצ וניאו םהינש ידי אצי יוכשנ ןתונה
 ט״ר׳יסב ל״זןרמד ג״עאו "םירוע חקופ אלו יוכשל ןתונה
 ירכ ארוב ךריבו רכש לש סוכ חקל סאד בתכ ׳ב ׳יעס
 אציד ורבדב היהנ לכהש רוביד ידכ ךות רמאו רזחו ןפגה
 אכה לבא לכהשל קר ךירצ וניאד סחה ינאש "לכהש ידי
 אציד.ל״י תחא הכרבב סהייש וללכנו םהינשל ךירצ אוהד
 ח״ע ׳י:־ ם א״לש ׳יס ד״ויב ל״ז ןרמ ש״מכו םהינש ידי
 הכרבב ןללוכ דימ הז רחא הז תורשעמו תומורת שירפמה
 ;יכרבמ אלא יכה ןנידבע-אל תוכרב ראשבד ג״עאו תחא
 תחא הכרבב וללכנ רבכש ;ויכ אכה ינאש ע״סב תחא לכ
 ׳יס ןייעו "םהינש ידי אצי ל״י םהב התע ביוחמ אוהו םהינש

 :יתבתכ ד״עלנהו "וילכ יאשונו ה״קס א״מב ט״ר
 ןיאו חכ ףעיל ןתונה ךרבל םיגהונ שי ׳ו ׳י^ס (ןמ
 ינבב טושפ גהנמה ךא "ההגה ";יארנ םהירבד
 ׳ב ףד תונווכה רעשב ל״ז י״ראה כ״כו "הרמואל סיזנכשאה
 ולאה תוכרב ח״י ;מ תמא איהו הרמואל ןוכמ ל״זו ב״ע
 הז רבדב קמגמגמ שיש י״פעאו "הניפתה םדוק ונקיתש

 ז״כע



 אע םייח ו מ רחשה תוכרכ תוכלה חרוא
 ךרבל םיגהונ שיע ז :הרמואל םיזנכשאה ינבב טושפ גהנמה ךא הגה :ןיארנ םהירבד ןיאו״ חכ !ןעיל ןתונה
 אלש ןונב ןהמ תחאב בייחתנ אל םא ולאה תוכרבה לכי ח :םדיב אוה תועטו ולא לע תופסונ תורחא תוכרב
 ׳יפאד א״יו הגה :םשה תרכזה אלב הכרב התוא רמואכ רגה אל וא שבל אל וא ךלה אלש וא לוגנרת לוק עמש
 ןיאו גהנמכ ןכו םלועה יכרל ארב ה״בקכש ןינרימ אלא ומצע לע אקוד הכרבכ ןיאד ןתוא ךרבמ ןכב בייחתנ אל

 תונשל

 הלוגה ראב
 .רונאה ח
 ,רינאב סש ם

 <״ס3 ס״במרה י
 .הלסח תוכלהמ

 ח1נדל י״ב כ
 .ם״במר

 םייחה ףכ
 ,ה״עב הדוס ראבנש ומכו פ״כע ורמואל אוה יואר ז״כע
 תכרבו םימורמ י שיבלמ םהש ולא תוכרב יתשהש םעטהו
 ,ה״עב םתע ראבתנש המ דוסל ונקתנ סכ ףעיל ןתונה
 ךכ י״עו אטחי אל רשא ןראב םדא ןיא הנה יכ אוהו
 שובלמ ותמשנל ץשיבלמו השודקה שובל וילעמ ןיטישפמ
 םידע תא י״ב ולצנתיו ה״שמ ןוימדכ סיאוצ םידגב ׳ילקה
 םכב רמאנש ר״הדא ןוימדכו שחנה תמהוז םהילע ךשמנו
 רוע תונתכ םשבליו ביתכ כ״מאו םה םימורע יכ ועדיו
 סא יכ אטחה ךרע יפכ אוה לכה הנהו ,איוחד אכשמ
 ךדלי רוצ דושב אוהה שובלה סכ שלחהמ לק אוה אטחה
 רומח חוכ אטחה סאו ,וילעמ קלתסמ ונניא ליא ׳וכו ישת
 ונקתנ ולא תוניחב ׳ב דגנכו ,וילעמ ירמגל שיבלה קלתסמ
 רשאכ הליל לכב הנר יכ אוה סנינעו ,ולא תוכרב ׳ב
 ךדיב דוסב הנוילעה תוכלמה דיב ותמשנ דיקפמ םדאה
 םישדח דוסב התוא תשדחמ איה הגה יחור דיקפא
 רקבב וילא תנתונ ושובל ונממ קגתסנש ימ1 ׳וכו סירקבל
 תנתונ איה שלחנש אלא שובל ול שיש ימו ,שובל ׳יחב
 שיבלה תכרב ראבתנ ירהו ׳וכו אוהה שובלה חג
 שובלמ ירמגל וילעמ טשפתנש ימ דגנכ הנקתנש סימור"

 דגנכו ירמגל רקבב התע שדחתמ אוה הנהו השודק.,
 תכרב ונקת ירמגל טשפנ אל ךא ושובלמ שלחנש ינשה ׳יחב
 רענ ח״עפב כ״כו .ל״כע ראובמ רבדהו חכ ףעיל ןתונה
 ז״יד ש״הג ןייעו .מ״לנה א״ע ג״יד ת״וע .ב״פ הלפתה
 רסאמ ש״צמ ׳םב אריפש ןתנ ברה בתנו .מ״דנה ג״ה
 שדקה חור פ״עש יאדוב הרמואל םיכסה ה״הלז ברהע
 גהונ ל״ז אוכד בתכ ה״סק ׳יס ט״קלהו .ש״ועי ונ הרמאש
 תוא י״כרבה כ״כו ,ב״י תוא י״טמ תמכשה ןכו .הרמואנ
 תאז ךרבל וניתולילגג גהנמכ טשפתנ התע ל״זו א״ל
 תוארוה ונלבקד ףא יכ ל״ז י״ראה וניבר יבתכ י״פע הכרבהי
 שודק תעד האר אוה ףא ןרמ אלמלאד ןל םיק ל״ז ןרמ
 ג״הנכה בתכש םג המו .הכרבל הדוי אוה םג ל״צז י״ראכ
 ןכו .וימי ףוסב ל״ז ;רמ היב רדהד עמשד ןאמ אכיאד

 םש י״כרבכ כ״כו ל״כע ח״רסהכ אלדו גוהנל יומר
 רמאתש וז הכרב היוארש בתכו ע״מרכ םשב ׳ח תוא ב״וישב
 ד״בכו .ש״ועי תיציצב ףטעתהל םדוק םימורע שיבלמ רחא
 ל״ז י״ראה תעדכ גהונש ימד בתכו ד״ע ח״מד ן״שכ
 ,ש״ועי אקוד םימורמ שיבלמ רחא הרמואל רהזיל ךירצ
 .ב״וט תוא ׳ה ׳יס ג״שק כ״כו .ד״וי תוא ת״עש ד״בהו
 הפי .ד״וי תוא ׳ט ׳יס םייחה ףכ ׳ח תוא ע״יב רודיס
 ינבב םג גהנמה טשפתנ וישכעד בתכו .א״כ תוא בלל
 תוכלמו םשב הרמואל ל״וחב ׳יפא תומוקמה לכב םידרפסה

 דיעה דעה 'ןכו ל״צז י״ראה וניבר יבתנ פ״ע תוכרבה לככ
 ץראל ןוחנו בתכש ׳ך תוא ג״ושהכ אלדו ׳ט תואב א״סכ
 בשיו ׳ס ה״הלז ח״ח ןב כ״כו .ש״ועי הרמואל םיגהונ ןיא
 ןראב ;יב תומוקמה לכב טושפ התע גהנמכ ןכו ׳ח תוא

 :ל״ז בלל הפיכ ש״מכו ל״ומב ןיב
 סל)

 ׳וכו תורחא תוכרב ךרבל םיגהונ שי .׳ז ׳י^0 (חמ
 ךרבל אלפ וניגהנמ ןכו .םדיב אוה תועטו
 :ח״י תוא ליעל ונרכזש תוכרב ח״יהמ ןוח הכרב םוש

 םהב בייחחנ אל םא ולאה חוכרבה לכ .׳ה 'י^0 (טמ
 בייחתנ אל ׳יפאד םירמוא שיו ההגה .׳וכו
 ףיס י״טמ כ״כו .ח״בה בתכ ןכו ׳וכו םתוא ךרבמ םהב
 כ״כו .ש״ועי ההגהה י־בדכ םלועה וג:נ רבכד ד״י תוא
 תוכרב ח״יה לכ נ״ח ג״ע ׳א ףד ׳ווככ רעשב ל״ז י״ראכ
 םלט הרותה תכרב ףוש ךע הניב יוכשל ;תוגה ןמ שיש
 בייחתנ אלש י״פעא םוי לכב סכרבני םרדסל םדאה בייח
 תורוא לא םיאלפנ םיזמר סה םלוכש יפל םהב אוה
 וא הלילב ןשיי אל םדאה סא ׳יפא םלטבל ןיאו םינוילע
 וילענמ וא ורדוס וא וידגב וא ותפנצמ ריפכ אל סא
 בייהתנ אלש י״פעא ;לוכ םוי לכב ןכרבל ךירצ הזב אצויכו
 יל השעש תכרבמ ןומ ונקתנ םלוע לש וגהנמ לעב יפל םהב
 םיסחי םלועה לכ זאש כ״הויו באב ׳ט םויב יכרצ צכ
 תוכרב יתבש רצי רשא תכרבמו י״טנ לע תכרבמ ןוח סגו
 כ״כו .ל״נע םהילע ך־ יל ןיא םהב בייחחנ חל סא ולא
 הלילה תוצחמ אוה םנמזו .א״ס תוכרבה רעש ה״עפב
 ח״נד הלילה ישורדמ ׳א שורד ׳ווכה רעשב ש״מכ ךליאו
 ש״שרה כ״כו .ג״פו א״פ תוצמ ןוקית רעש ח״עפו א״ע
 ו״טד שדחבו א״ע ז״פד הוצח תמדקהב ש״כנ •סב ל״ז
 ושפנ רומשל דאמ תוריהזו תוזירז ךירצש ןפואב ל״ח ג״ע
 אוה ותמשנ שרוש םא טרפב רועינ אצמי תוצח עגרבש
 תוכרב ךרביי .הליל תוצח רחא השענה האלו בקעי גוויזמ
 אלש ןוגכ םהב בייחתנ אלש ׳יפא םרמואל ךירצו .רחשה
 י״פעא אצויכו וילענמ ןלת אל וא וידגב טשפ אלש וא ןשיי
 םהו ונקתנ םלוע לש וגהנמ לעש יסל םרמואל ךירצ ןכ
 תכרבמ ןוח םינוילעה תומלועה פוצרפל ;יחומ ךישמהל
 ןוחו ךרבי אל םהב בייחתנ אל םאש רצי רשאו י״טנע
 םלועה לכ•'זאש כ״הויבו ב״טב יכרצ לכ יל השעכ תכרבמ
 םרמואל רהזהל ךירצו .ךליאו הלילה תוצחמ םנמזו .םיפררי
 וקלתסנש ןיחומה ריזחהל ידכ הלילה תוצחב ומוקב םלוכ
 קמב וטשפתנו םויה תדמד ללוכה א״זהמ תוצח םדוק
 ירוחא לכ דגנכ הלדגנ םדי לעו הלילה תדמד תללוכה
 ;יחומה םיקנתהמו םינפל האבו תרסמ שממ תוצחבו א״זה
 ;יחומ ;יכישממו א״וא םיגוודזמו ח״ואל ן״מל םילועו הנממ
 ׳זנכו םינושארה ןיחומה סג םישדחתמו םינפד םישדח
 י״ע התעו ,ש״ועי ריבעמה תכרבב ןמקל ךרואב הז לכ
 םינפו רוזראד םהה ;יהומה םירזוח רחשכ לש תוכרבה
 עסשה ךישמהל ידכו .םויה תדמד ללוכה א״זב טשפתהל

 תופינקה תזיחא םהמ לטבלו םינוילעה םיסוצרפל ןיחומה
 םירוריבה ררבנ ידכו עדונכ תולת םדוק םהב וזחאתנש
 םלוכ םתוא רמאי אל סאו הכרבו הכרב לכל םיסחיתמה
 םיפוצדפנ ןיחומהו עפשה תכשמה ענומ תוצמב ומוקב

 םינוילעה



 םייח וס רחשה תוברב תוכלה חרוא
 םדוק םיקוספ ארקי אלל ט :(וג לכו סימססד ק״פ ץרו האורה קרפ ש״ארהו ׳סוחו רוט) תוכשל הלוגה ראב
 אלא םרמוא וניאש ןויכ שוחל ןיאש חירסוא שיומ םינונחת ךרד םרמוא אוהש י״פעא הרותה תכרב יינאהו יוט *י
 םיללפתמ תוחילסה ימיב ירהש:גורחא ארבסכ גהנמכ לבא הגה :הנושאר ארבסל שוחל ןוכנו םינונחת ךרד ו־נ^ ,3 ^
 המכ םירמוא נ";הבל ןיהגכנשכ םוי לכב ןכו תוכרבה ראש רדס סע הרותה לע ןיכרבמ כ״חאו תוחילסה םשנ לי־א ם
 רצי רשא תכרב רחא דימ הרותה תוכרב רדסל וגהנו הרותה לע ויכרבמ כ״חאי םינונחתו םירוסה ה'5׳'ם ,'יי"

 ,, . . . , :זמשא נהנמ ןכש
 ׳רגו לארשי עמש רסא תירחשב רמול ביטו (תונרבד ק״ס יכדרמו ׳םותב עמשמ ןכו) תונשל ןיאו

 :(רוט) הזב אצויו הנמזב אלש התורקל עמש תאירק ןיהוש םימעפל יכ ו״למכשב
 הניד

 םייחה ףכ

 םינוילע תומיקמ:• תופילקה תזיחא ריאשהל םרוגו םינוילעה
 תופילקה תוטשפתר ראשנ ולש םישוסבו ולש י״סנרנבו
 אלב וכליו םהבש תופילקה הזיחא םע םהב שמתשמ אוהו

 הביס איהו םלטבלו םדירפהל תכ ול היהש ןמזבו תעב סכ
 ומוקב םלוכ םרמואל ר:זהל יואר ןכל ו״ס תוער המכד
 הוהו םולכ ךכב ןיא כ״חא ןשיל הצור אוהש :יפאו תוצחב
 רחא תוצחב םקה לע ל״ז ברה ש״מכו םויב ןשיכ היל
 ומכ הרוחב קוסעי י תוצח ןוקיס רמאיו ויתוכרב רדסיש
 רוזחל לוכיש ומצע לע דומעל לוכי וניא סאש תחא העש
 רוזחיו העש יצח ומכ רחשה דומע םדוק םוקיש קר ןשיל
 תושעל ךירצש תוצחב םקו ןשיש ימ איעבימ אלו .ודומילל
 הללתמ דמול אוהו ללכ ןשי אלש ימ ׳יפא אלא '׳זנכ ןכ
 הרותה תכרבמ ןוח םרמואל ךירצ תוצח עיגהב :נה הלילה
 רחשה דומע הלעיש דע םרמואל ךירצ ןיאש ןשי אל סאש
 ׳פ רהוזה ׳םב ׳זנכו .םרמואל ךירצ תוכרבה ראש לבא
 םידמול ויהש י״רו א״רד השעמב ב״ע ה״צקד להקיו
 .וכרב לוגנרתה לוק ועמשו תוצח עיגהשכו הלילה תלחתמ
 הנה תוטרפד א״זמ ןיחומה וקלתסנ אל ודצמש י״פעא יכ
 וקלתסנ ודצמ ׳יפאו םירזוח התעו וקלתסנ תולנכד א״זמ
 םירזוח הסעו תללוכה ;יחומה תוקלתסהב י״חנרנה תומצע
 א״ח ל״כז .ג״ע^ו״מד ן״שה ד״בהו .ל״כע עדינכ םישדוחמ
 תוצחב םקש ימד ׳א תוא ח״רפה ש״מו ׳ש תוא ב״ה
 ןשילו רוזחל יתעדו דומלל וא תוצח ןוקית תורקל הליל
 ל״ז ם״במרה כ״כו רקבל הנסיני תומשנ ריזחמה תכרב
 ותנש ףוסב ןיקיש העשב ל״זו ׳ג ןיד הלפת ׳המ ז״פ
 ןמז לכ אלו ותנש ףוסב אקודד מ״כה בתכו ׳יכו ךרבמ
 א״מהכ״כו .ז׳רנעהכ״כו .ש״ועי היהתש הפש הזיאב ןקייש
 ץ״שה ז״ע בתכ רבכ .ש״ועי ה״דס םשב ח״קם ׳ו ׳יפ
 ש״הרב לכד ל״סד ליזא היהטישל ל״ז ם״במרהד ב״ע ו״מד
 ןהמ תחאב בייחתנ אל םאו ךרבמ אוה ומצע תאנה לע
 תכרב רמול ריפש ךייש ז״פלו ע״שה קספ ןכו ךרבמ וניא
 לבא ותנש ףוס רומגיש דפ ןיתמהל ךירצ המשנ יהלא
 ןיב בייחתנ ןיבד ו־דידכ ל״ז ם״רומ קהפד ןיקליסה תעדל
 בייח אוה ותגהנהו םלוע לש ורודיס לעש בייחתנ אל
 ס״רומ תעדכ קוספל הארוה הטשפ רבכ ןדידי ןנאו ךרבל
 הליל תוצחב םקש ימ כ״א ל״ז םילבוקמה כ״כו ׳יכו ל״ז
 ׳וגו ןשילו רוזחל ותעד ׳יפא תוכרבה רדס לכ רמול לכוי
 .׳ט תוא ׳א ׳יס ג״שקבו ב״י חוא י״כרב ןייעו .ש״וגי
 םייחה ךכו ׳ו ׳וא ז״מ ׳יס ל״כחו ׳ב ׳וא ׳ו ׳יש ד״התפ
 ש״שרהו י״ראהכ וניגהנמו ׳ח סוח ׳ט ׳יס ל״ז פ״ח־הנ
 דע י״טנע ןמ םלוכ תוכרבה לכ ךרבמ תוצחב סקהד ל״ז

 רוזמל ותעד םא ׳יפאו תוכלמו םשב הרותה תכרב ףוס
 ןשי ולאכ יוהד םולכ ךרבמו רזו י וניא כ״סאו .דוע ןשילו
 תוא ז״מ- ׳יס י״טמ ואיבהו ׳ה תוא ח״רפהכ אלדו סויב
 הלילה תלסתמ דמול יוהו ללכ ןשי אלש ימ ןכו .ז״ט
 הרותה תוכרבמ ןוח סל: תוכרבה לכ ךרבמ תיצח עינהו
 י״טנע תכרבמ ץוחו רחשה דומע תולע רחא דע ךרבמ וניאש
 תוא ׳ד ׳יס ל״שמכ :ב בייחתנ אלש ינפמ ללכ ירבמ וניאש
 ךומסל ידכ םמצע בייחל וגהנ רצי רשא סכרב והימ .סימ
 ןייעו ׳ג תוא ל״שמכ המשנ יהלא תכרבל רצי רשא תכרב
 אלל״ז י״רהה ירבד דגנכד ה״ע תוא ה״כ ׳יס ליעל ש״מ
 ו״ר תוא ז״מ ׳יס ןמקל ןייע דועו .ש״עי ל״בס ןנירמא

 :.׳ל תואו ט״כ תואו ז״כ תואו
 ז״פלו ׳וגו ומצע לע אקוד הכרבה ןיאד .ההגהב םש *1
 .הניב יוכשל ןתונה ךרבמ שרחה םגד עמשמ
 תעדד ד״י ק״ס א״מה כ״כו .םדוע חקופ ךרבמ אמוסו
 ול אל לוגנרת אכילד רבדמב ןלה ׳יפאד עמשמ סיקסופה
 קלחל ל״ז אוהד אלא ךרבמ שרחו אמוסו םירחאל אלו
 ןסונה ךרבי שרח לבא םירוע חקיפ ךרבי אל אמופד אצי
 תעד יפלד בתכ יח תור ח״רפכו ש״גחמבו ש״ועי יוכשל
 אמוסהו .יוכשל ןתונה ךרבל לוכי שרה םילבוקמהו ההגהה
 שיש המו) .ש״ועי אמלע ילוכל סירוע חקופ ךרבל לוגי
 אהמ ע״כל ךרבל לוכי אמוסו ח״רפה בתכש ז״ע סוש־ :ל
 ד״;הו תופסותכ םשנ הלפת תוכלהמ ז״פ מ״גה ובתכד
 ןויכ םירוע חקופ ךרבי אל אמוסד ׳זגה תואב סש א״מה
 ט״הגהב ןרהא דיכ הז השקה רבכ ופוגב רסח רבדהש
 הדוהי הטס ברה והימ (ש״ועי ג״י חוא י״כרבה ד״בהו
 אמוסה ךרבי אלש םיכסהו ח״רפה ירבד החד ׳ג תוא
 י״כרנה םנמא .ש״ועי יונשל ןתונה שרחכ אלו סיריע חקופ
 םירוע חקופ ךרבל יצמ אמוס ל״זו בסכ ד״י םוא ב״ויכב
 ליק ורפסב תוכז ס״רגמ ג״היה .ס״במרה העדל ףא
 ןנגר ומע ומיכסהש םש בתכו .הליגמד ד״פ ז״מרה
 תוחדל שי םגשבו .ס״רפה כ״כו .לארשי אערעד יאשישק
 מ״מ ח״רפה ירבד לע םינכל והיתוריעכ רשאכ ויתוריס
 אתכלהד אטשיקלד יזה ריפב ןויעכ רשויב הפי לכתסמה
 חקופ ךרבי אוה !יע בוט לע ימנ אמוסו ןניכמס אל ייוחדא
 ה״רפהו לארשי אערהד ישידק ןנבר תארוהכ סירוע
 ׳ה ׳יש ג״שק ורפסב כ״כו .ל״נע ןניטקנ יכהו ז״מרהו
 ל״כז ,ש״ועי ב״ע ח״מדב ן״שכ םיכסה ןכו .ד״י חוא
 ןב ג״הרה כ״כו ׳ה תוא ע״יב רודס ׳ש תוא ב״הב א״ה
 ל״בס ל״ייקד ג״עא ל״זו ׳ה תוא בשיו ׳פ ה״הלז ח״א
 רעשנ ל״ז י״ראה וניבר ד״פלד םישמ ךרבל ןניפקנ אהב

 רוכה



 ףכ םייחה ומ רחשה תרכרכ תוצלה
 י״פפאו ונקזמ סלופ לש וגהנמ לפ ולא הוכרב לכד רוככ
 אמוסב ה״ה כ״א ךרבל ךירצ םדאה סהנ בייחתנ אלש
 ל״גס רמול ןיא ל״ז י״ראה ירבד דגנכו ךרבל ךירצד
 אלב ךרביש נ״כ תוא ל״ז בלל הפיה ש״מנ אלו .ל״כע
 ךרבמד ב״י תוא ג״שקב םש בתכ שרחב סגו .תוכלמו הש
 כ״כו .אכפיא ובתכש י״טמו ■ק״ומהכ אלדו יונשל ןתונה
 ירבד יפלד דוי תוא ליפל ןכא כ״כו .׳ד ת,וא פ״יב רודיס
 ש״ופי הניב יונשל ןתונה ךשבמ שרסהד אטישפ ל״ז י״ראכ

 :׳ל תוא ז״מ ׳יס ןמקל ןיפו
 .טושפו םיגורתא .יוכשל ןתונה ךרבי ט״כל אמו0 (אנ

 :םש ט״יב רודס .ג״י תוא םש ג״שק
 וניאש הכ ב לכ ש״הרב עצמאב הניש ופטחש ימ (ק
 ׳יפאו קם:מ הנרמאי אל הרמא אלש .יאדוב עדוי
 אלא קפסמ ךרבי אל קפוסמ אוה םא הרותכ תוכרבב
 ל״סח .תוכלמו םש ילב ךרבי וא ביוחמ אוהב רחאמ עמשי
 ןייפו .3״י ׳יא 3שיו ׳פ לי! ח״א ןבו .׳מ תוח ז״מ ׳יס

 :׳ב תוא !דנ׳יסןמקל
 קר .רחשה תוכרבב תושעל רוסא םוקמ ףעש (ןג
 תוכרבה לכ ךרב ידממ ךרבמש םוקמב
 ןייעו ׳ו תוא ׳ט ׳יס פ״מרהל םייחה ךכ .דימתה ׳פ דפ
 תוא ה״כ ׳יסו ׳ג תוא ׳ו ׳יסו ח״כ תוא יא ׳יס ל״שמ

 ׳פ דע ש״כרב לכ רדסמ היהש ל״ז י״ראה םשב ו״כ
 ןילפת חינמו תילטב ףטעתמ היה כ״חאו ותיבב הדקעה
 הדקפה ׳פמ םש ליחתמו כ״ה3ל ךלוה היה ב״חאו

 :ש״ווני ךליאו
 סוש השפי אלו ש״הרב רמאי אל שבולש ךךסב (ןד
 הנאו הנא ךלי אלו ןילקבש לק ׳יפא קסע
 תודדובתהב ונוכמ לע בשי !לא ךרבמשכ הניפל הניפמ
 רפסכ ספ רמא בוט המו ,ש״כרבךרבל ידכ בלה תנווכבו
 ׳ז תוא םש םייחה ףכ .הלפתה ףוס דפ תוכרבה תלחתמ
 :׳ג תו ו ׳ב תוא ׳ה ׳יס ל״שמ ןייעו ,ל״סמו ג״שק םשב
 הרותה תכרב םדוק םיקוספ ארקי אל .׳ט ,יעס (ןח
 ¬ונו םינונחת ךרד םרמוא אוהב י״פעא
 םתסב וז ארבס אובהש ןויכ יכה קוספל ל״ז ןרמ תפד
 תייב בותככ ל״ירהמו רוטהו ה״או ד״בארכ תעד אוהו

 ספדנה רודה ראפ ׳סב הבושתב ם־׳במרה תעד הזו ,ףסוי
 םדוק הרותה לע ךרביש ךירצ םלועל לדו ד״ק ׳יס שדחמ
 ךרד ארקי סא קוליח ןיהו דחא קוספ ארקי ׳יפאו האירק
 ל״כפ ךרבל ךירצ פ״כפ היהיש המ היהי השקבו הנחת
 ז״נד ץ״שכ כ״כו ,ט״נ תוא ׳כ ׳יס ג״בקו ד״י תוא י״כרב
 :•א תוא ז״מ ׳יס ל״סח ,ד״י תוא פ״יב רודס ,ב״ע

 תובית םש ןיא רשא ת״יב ןיא יכ השקב רמוא םא (ינ
 הרמואל לוכיד הארנ ,ו״תיב תא לעונה קוספמ
 הכרצנ אל םותחל ורמאש יארקד ילימ ינהד ת״הרב םדוק
 ל״ז ןרמ ב״מל ימדו ,טקנ ארקד אנשיל תוחצ רבדל אלא
 אלב קוספמ תובית ׳ג בותכל רוסאד ףאד ד״פר ׳יס ד״ויב
 תובית המכ ׳יפא בותכל רתומ םימולש תרגאב טוטרש

 ז״מ ׳יס ןמקל םיניגמב ש״מ ןייעו ,תוחצ רבדל קוספהמ
 :םש ן״ש ,ודנ ׳וא י״כרב ,׳ג ןיד

 קוספ רומילו הכרבו הוצמ לכ ינפל רמול םיגהונה (!ז
 םדוק רמאי לבב ורהזי םעונ יהיו
 ןכו .םש ן״ש /צ חוא םש ג״שקו ז״ט דא י״כרג •ת״כרב

 בע
 רחא דע תוכרבה לכ וכרבי הנח ללפתתו רמול םיגהונה
 יארק רמול ןיאד הנח ללפתתו ורמאי נ״חאו הרותה תכרב
 ׳סב ל״ז יאלוזא י״רהמ ברה ,ה״הרב םדיק הנח ללפתתו

 ש״הרנ יניד רמאש םישדוחמ םינידב ע״יב רודיס .ץמוא ףסוי
 ינאו קוספ רמאי אל כ״היבל םנכיל אב םא ןכו /ג תוא

 ׳ד ׳יס לדנמ דוע ןייעו ,ת״הרב םדוק ׳וכו ךדסח בורב
 :ח״ס תוא ףוס ה״כ ׳יסו ׳ו חוא ׳ח ׳יסו ז״ט תוא ףוס
 תוחילס םיללפתמ תוחילסה ימיב ירכש .ההגה □ש <1ח
 תיכרנ ראש רדס םע הרותה לע ןיכרבמ כ״חאו
 לכש ל״ז ש״שרה םשב •ט״מ תוא ל״שמ ןייע ׳ינו
 תופילקה תזיחא ריאשהל םרוג רהשכ תיכרב רחאמה
 זירזה לכ כ״או ש״ועי ולש י״חנרנבו םינוילעה תומוקמב
 חבושמ הז ירה ול רשפאד המ לכב ש״הרב ךרבל םידקמו
 ןייעו .ולש י״חגרנב תופילקה כ׳׳כ ומיאתי אלש רכתשמו

 :׳ח תוא ׳א ׳יס ל״שמ
 רמא דימ הרותה תכרב רדסל וגהני .ההג:ב םש <!ט
 ל״ז י״ראה ירבד יפלו ׳וכו רצי רשא תכרב
 רשא תכרב רחא ףכית תויהל הכירצ המשנ יכלא תכרב

 .רחשה תוכרב רחא הרותה תינרבו .׳ג תוא ל״שמכ רצי
 תוצח םדוק םקש ימ קר .ש״ועי ט״מ תואו י״ח תוא ל״שמכ
 םדוק הרותה תכרב זא ךרבל לכוי דימ דומלל הצורו
 עיגה אלד ןויכ ש״הרב זא ךרבל ול א״אש ןויכ ש״הרג

 :ט״כ תוא ז״מ ׳יס ד״סב ןמקל ראובי רשאכו תוצח
 ׳וגו לארשי עמש תירחשב רמול בוטו .ההגהב םש (ם
 בתכ ׳וכו ש״ק םע םיהוש םימעפל יכ ו״למכשב
 בוט םויו םוי לכבד עמשמ ל״זו וז ההגה ירבד לע ח״בה

 ו״למכשב םירודיהב שפדנ הלא וירבד יפ לעו ךכ רמול
 ןוכנ וניאו ,ןטקו לודג םויו םוי לנב ךכ רמול לנה וגהנו
 םילודגל אלא רפסב בתכיל ולא םירבד ונתינ אלד
 רחאל היתוכרבב עמש םיארוק רוביצה ויהי םויכש םירעשמש
 ו״למנשב וירתא רמאיו ארפצב תאצל ןיונמ אהי זא יכ הנמז
 לארשי עמש םירמואו קר רמאי אל םויו םוי לכב לבא
 רוגאי אל םגו אתיירואד ש״ק 'ידי תאצל ןיונמ אהי אלו ׳וגו
 ,ת״וע .א״י תוא י״נגהב ג״הנככ נ״כו .ל״כע ו״למכשב
 בתכ ך" ז ש״קד׳ג שורד ׳ווכה רעשב םנמא •׳ט תוא ח״רפ
 המחה ןנה םדוק ש״ק םירמיאש ןיקיתוכ םיללפתמה ׳יפאד

 רדסב ו״למנשבו ׳וגו לארשי עמש קספ ל״צ ינכ ׳יפא
 ל״ז ו״חרהמ ריעה ןכו .ש״ועי יכירצ והייורתד תונברקה
 ללפתמ היהשכ ׳יפאש ל״ז י״ראה לע רוככ רעשב הש
 היה ה-פא המחה ןנה םדוק ש״ק רמולו ןיקיתיה גהנמכ

 :ש״ועי םימעפ ינש ש״ק רמוא
 בתכי ׳וכו ש״ק םע םיהוש םימעפל יכ .ההגהב םש <אס
 תוהגהבו ,הנושאר השרפ כ״ג רמאיד ל־שרהמ
 ןיליפי חינהל ךירצ הז יפלד עמשד בתנ תבש תפסות

 רמאישכ רקש תודע דיעמכ הארנ אהי אלש םדוקמ
 תוא ר״בחמ ,טושפו רבדה ןוכנ תמא הנהו .ד״כע םתרשקו
 ןייע דועו ,ז״כ תוא ה״כ ׳יס ד״סב הזב ל״שמ ;ייעו ,׳ז

 :ןינעלי ה״ד ׳א תוא ז״ס ׳יס ןמקלו הז ־חאש תואב
 דאמ ׳וכו :"ק םע םיהוש םימעפל יכ ,ההגהב םש (בס
 ןירחאמש ןהימודו אילטיא ירעב רהזיל שי
 תרבוע יאדובו םינוגנו תורימזב ןיכיראמ כ״חאו תבשב
 ש״קה לכ רקבב רמאי אריה שיא :ו הנמזב ש״ק תעש

 הלל



 םייח זמ תוכרב תוכלה חרוא
 :םיפיעס ד״י וכו .הרותה תכרב יניד זמ ׳ הלוגה ראב

 : ארסגל ןיב הנשמל ןיב ארקמל ;יב ךרבל ךירצב ב :דואמ הב רהזיל ךירצ הרותה תכרב״ א .א־ס סירו־ א
 תוכרב כ

 ףכ
 שימ ןיימו רובצה סמ היתוכרבב הנארקי ביסאו הנמזב הצנ
 ־נ תוא סיורה ביכו ׳מ חוא ריבסמ .ב״יק -יס ןמקל ח׳ירסכ
 ןמקל ונירבדבו ׳ס תוא ׳יסה הזב חירפה ש״מ רוט ןיימו
 אל ןירסאמ ןיא םא לבא .ןינטלו היו ׳א הוא ז״ס ׳יס
 םונברקה רדסב דבל ץלמכשבו לארשי עמש קוספ א״כ רמאי
 ׳ישב ןמקל דומ ןיימו .ליז י״ראה םשב ־ם תוא לישמכ

 :דיסב הלפתה רדס ןינפב שימ ס״מ
 וניקלס בוש המ םירמוא ולא תורימזה ןךם1נב (גם
 טיחשורי דאמ הפי המו ונילרוג םימנ המו
 יתבבו תויסנכ יתבב םיברטמו םימיכשמ ונאשכ ונירשא
 המ שייפו ׳ד תוא חיור 'וכו ןמש םידחימו תושרדמ

 : הזנ ׳יפש

 .דאמ הב רהזיל ךירצ הרותה תכרב .א ׳יעס (א
 ןיא המ ינפמ איס ךד םירדנב אתיאדכ
 ןיכרבמ ןיאש רמא אנינר ןהינבמ סיס תאצל ס״ח ץיוצמ
 ןיכרבמ ;יאפ שרפמה םש ׳יפו ׳וכו סליסח הרוחב
 ןהש ךוחמ םימכח ידימלתו .הרוח דימלתל ןימיכשמשכ
 ןיחתופשכ ךרבל ;יריהז ןניא הב ןילימו הדוחב קוסעל ןיריהז
 הרוח ידמולמ וניאצאצו ונחנא היסנ אסכרב אמייקמ אצו
 םדאה ךירצ דאמ דאמ שובלה ליזו .ייבו רוט ןיימו .ליכמ
 הנהנו וינימנ הנושס איה הרותהש תוארהל הב רהזיל
 הילע ךרבמ וניא םאו .ויתואנה לכ לט ךרבמש ומכ הנממ
 וניאש רחאמש הדסב הדמ ושנוע הזש חית ןבל הכיז וניא
 חמשמ וניאו המשל הב ארוק וניאש הרופ הילמ ךרבמ
 אמלעב סונמואכ ויניעב היה אלא הב הנהנ אלו המע
 ביסכד המשל הב קשועל ךשמנה תלשלשל הכוז וניא ךכיפנ
 ךירצש אוה תוריהזה יקיעהמו ליכע יוכו ךיפמ ושומי אנ
 אלש הלימב הלימ תחננ הרמאלו תולימה ׳יפ ;יבהנ
 םגו .*ב תוא ׳ס ׳יס לישמכ תוא וא הבית סופ רסחי
 ךרבמ אוה רשא ובל לא םיפיו ץגימ קשחב הרמואל ךירצ
 :ב״הוטבו ז״הועב ונימי ךרואו ונייח איה דשא הרותכ .יע
 הרותכ תכרב ץנענ ׳וכו ךירצ הרותס תכרב •□ש (ב
 םאו הנימ אקפנו .ןנברד יא אתיירואד היה םא
 ךרבל ךירצ אצ וא ךריב םא ול קפתסנ סא אתיירואד א־כ
 ס״ר ׳ישב ל״ז ןרמ ש״מכו ךרבל צ*א ןנברד איה תאו
 תגאש ברסד םיקסופה וקלחנ הז רבדב הנה .שישי ׳נ ׳יעס
 אל קפס ךריב קפסבו אתיירואד איהד ל־ס ו״כ ׳יס הירא
 םיכסה ןכו .ק״ומהל ל״ס ןכו .שייעי ךיבמו רזוח ךריב
 תעד ןכו מ־הנהב ןרהא די ר״בהי .!ןיעשה ז׳יט חירסה
 ינפ ברה םנמא ש׳רעי ׳ם ־יס ןרהא ןקז •סב יולכ א״רהס
 ומססד רוטהו םיבמרכ ירבדמו בסכ ׳א ייש א״מ ־ושחב השמ
 ןנברד יוהד ליסד טמשמ אתיירואד יוהד ובתכ אלו ימיתס ;נ
 ׳ג .יעס ס*ר ׳יס ןמקל ל־ז ןרמ ירבדמ עמשמ ןכו .ש״ופי
 ךריב םא קפתסנ םא תוכרבכ לכב ל״זו בתכש
 הרותלש איהש ןוזמה תכרבמ ץח ׳יכו ךרבמ וניא ואל םא
 איה הרותה חכרנד עסשמ מ״הרבמ ןוח רמאקדפ .ל״נע

 םייחה
 הזב ייב איבהש רוגאה ירבדמ מיכו •ןנברד תוכרב ללכב
 הוכמסאו בתכש ־א ׳יעס שובלה ירבדמ מ־בו .שרפי ׳יסה

 שרעי תבכעמ הניא םכרבד בתנש ביי ׳יעסמו ׳וכו ארקא
 םאד ׳ט ׳יטסב בתכש חיטהל ל־ס קו .ןנברד איהש ל״שד עמשמ
 סוכרבד ךרבלו רוזחל ול ןיאש דומילל הכרב ןיב קיספה
 ןכו .ןנברד הרותה תכרבד ל״סד אידהב ךל ירה .ןנברד

 קפתסנ םאד בחכש׳א חוא הדוסי הטס ׳סב שאייט י״רהמ םיכסה
 לע ש׳מב שייעי .םיעי ךרבי אלד הרותה תכרב ךריב םא
 החדש ׳מ תוא ייכרבב א״דיסהל ןייע דועו ,ס״רפכ ירבד
 םיכסהו ׳ב תואי ׳א תוא ר׳ייבחמב ול דיעי !ח״רסה תייאר
 לקהל תוכרב קפס אוה לודג ללכד םושמ קפסמ ךרבל ןיאש
 קספ ןכו .א*ע ויד ן״שב סינמה ברה ריבסו .ביטי
 רחשה תכרב ינידב טייב רודיס ׳היכ חוא ■ס ׳יס ג״שקב
 קפתסנ םאד בתכש אלא ׳א חוא רימאמה הטד ןכו .ביכ חוא
 א־סכ חטד ןכו ,שרפי סלוט תבהאב התוא רומסל ןיוכי
 םיסאב ש״מכ אלדו בחכו ,׳א תוא בלל הפיו
 ןוכנה מ־סו ,שרטי ןרסא דיסו חירסה םשב
 ואל סא הריחס סכרב ךריב סא ול קפתסנש יס אוה
 תאצל ןיוכחיו אצי אל ןיידעש רחאמ הכרבה טומשל לדתשי
 אלב ךרבי וא עודיכ ואיצוהל ןיוכתיש ךרבמהל ול רמאי סגו
 הב תאצל ןיוכחי םלוע תבהא תכרבל עיגישכו תוכלמו סש
 :בינ חוא ו־מ ׳יס לישמ ןייעו ,םירימחמה ידי תאצל ידכ ת׳סרב ימנ

 וניאד הרותס תכרבב ול קפתסנ םאד ונרמאש אסד עךך
 סמ םתצקמב ןיב םלוכב ןיב אוה ךרבמו רחס
 ואיבהו םש השמ ינפה בתנ אהד ךרבי אל וב קפתסנש
 אוה אתיירואד ח״הרבר םירבוסה תעדל !ןאד םש ח״רפה
 הכרבד ס׳כ ׳יסב הירא סנאש ברה כ־כו דבלב ׳א הכרב
 המנ אוהש אלא היהיש סמ היהי אתיירואד איה תמא
 תעדכ ונקססד ןדידל כ*או ,םיעי ונב רמב רשא ךרבל ותעד
 הפ לכב ךרבמו רזוח וניא ל״נס סושמ ןנברד םירמואה
 ןינרבמש הרותה תכרבו םתצקמב סא םלוכב םא קפתסמש
 ןנברדמ איהש ל״ס סירסה סנ רוביצב ת*ס תאירק לע
 הזב י׳כרבה בתכ ןכו ,ש״ועי ׳מ חוא ט״לק ׳יסב םימכ

 :׳ח חוא ׳יסה

 .יוכו הנשמל ןיב ארקמל ןיב ךרבל ךירצ ־ב ׳יעס (ג
 רהוזה ירבדל ןכו ,שובל ,ורקימ הרות והליכד
 ׳יחנ ידש םילבוקמה ונחכש המ יפלו ,טושפ אוהו הלבקו
 עיינא תומלוע ׳ד ׳יתבב סס הלבק ארמג הנשמ ארקמ ולא
 ןינישסמ הכרבה י ׳עד עודיו .ב״ע ז״ל !ןד מ־דנה ם״הנ ןייעו
 ׳ם סיסב ראובמכ ימינפ רוא היצמה תיישע י״עו !ןיקמ רוא
 רפועה חריססד בייו איי שורד ־יסכ רעשבו ׳ב םורד ־מ
 ייע םיכשמנה ןיחומהו םיררבנה םירוריבה לכד עודיו ,מ־כבו
 סוצמהו הכרבה ׳יחבנ םיכיישה סה הוצמס תיישעו הכרבה
 ׳יחב ׳דב םה הלבק ארמג הנשמ ארקמש ןויכ כ״או איהה
 רשפאו אוהה םויב דימציש המ לכ לע רקבב ךרבמ אוהו
 ידכ םלוכ לע הכרבה חמשב ןיונל ךירצ קל םלוכ דזמליש

 היהיש



 גע םייח זמ תוכרכ תוכלה חרוא
 רהרהמהי ד :ךרבל ךירצ ארוק וניאש פ״ע ףא הרות ירבדב בתוכהג ג :(רוט) שרדמל ןיב הגה
 ק״ס ן״ר) וירבדל םטט זמיזמ אלב ןיד קוספל לוכיד ה״הו הגה :ךרבל ךירצ וניא הרות ירבדב
 אנ ברעהו הרות ירבד לע * ו״בקא הרותה תוברבה ה ♦ (רוהרהה יוהד בתכ םימלצה לכ ׳סו שבשד

 ׳ובו

 הלוגה ראב
 .אי״דלה ג

 ׳יהי די :אה ד
 ׳ןכרבד י״שג
 ז*שב ס״במרה ח

 םייחה ףכ
 ;קירו םלוכל םיכיישה ןיחומ הכשמהו םירורב היהיש

 שרדמ ליז ןימ ריכזה אלר אהו ,שרדמל ןיב ה״הגה םש (י
 ¬יס ןמקל ליז ןרמ שימכ ארמגה ללכב אוהש יגסמ

 :הז ׳ימסב חירסה ירבד לטש״מבשייעו ׳ב ׳ואר״מאמ ביכו ,׳ן
 ארוק וניאש ייסטא הריס ירבדב בתוכה ׳ג ׳יע0 (ה
 הז ןיד למ השקהש ב׳קס זימ ןיימ ,ןרבל ךירצ
 !יכרבמ ןיאד הז רחאש ׳ימסב קספש רוהרהמ אנש יאמד
 ׳יס ףוסב ייב שימכ ימד רובדכ ואלד סמסמ רוהרהה למ
 יל הארנו םייסו ׳יכו רוהרה אלא אכיל ימנ הביתכבו הז
 זאד דומלל ןיובמו קיתממ וא בתוכש וגייס תידב בתוכ ךסד
 הלוספ תושמל ותנווכו רפס קיתממש רפוס לבא ךרבמ ריפש
 א״קס אימה כ״כו ,שימי הלחת ךרבל ול ןיא ןוממ חיורהל
 אהד מ״צ ודומיל ךרד בתוכב וליפאד םייסש אלא
 תוא ב*וס כ־כו ׳ם״יטי אוה רוהרה פ״כמ
 בתכ ׳ד 'ימסב שובלה ברס וסימ ,י״בגסב ןרסא די ,יב
 השימש ינפמ 'ארוק וניאש יי׳פמאו ךרבמ בחוכד אהד םממה
 זייפלו ,ס״ומי ׳ב תוא ז״שמב ג״מרפה כ״כו ,הביתכב השממ
 ךרבל בייח בתוכ אוהש סמ דומלל ןיוכמ וניא וליפאד טמשמ
 ׳ב חוא י*ממ כ״כו ,הביתכב השממ השומ אוהש ינפמ
 םשל בתוכה ןיבו קוליח !יאד טמשמ עקשה ירבד חוימחסמד
 ימד רובדב רכש חיורהל ידכ קתטה ךרד בתוכה ןיבו דומל
 סושמ םממה בתכ א־י תוא ׳ט ללכ אימסו ,ש״וטי ךרבל ךירצו
 אלב ויסמ איצוי אמשו בתוכש, סמ ויפמ איצוהל בתוכה ךרדד
 ויסמ איצוהל בייחד חווזמו ןיליפת סיס בתוכב ש־כד בתכו ,הנווכ
 בותכל רוסאד ׳ב חוא יא ללכ ש״מא כ*כו ,ךרבל ךירצד
 סס ויפמ איצוהל בייחו םושמ סיסרב ךרביש דמ סיתס
 ןיב תוקפסה לכמ לצנהל ידכ השממ ןינמלו ,ש״וטי בתוכש
 ודומל ךרד רפס קיתעמה רפיס ןיב םיחס בתוכה רפוס
 כ״חאו הרותה תכרב הלחת ךרבל ךירצ תד הזיא בתוכש וא
 לע ותכרב רקיע היהתש ידכ גוהנכ םינהכ תכרב ׳ס ארוק
 ןכו .תידב ביתכל הצירש המ בתוכ כ־׳סאו םינהכ תכרב יפ
 ׳פ ארקיו חיהרב ךרביש םירחאמ ח״ד טמושש ימ השעי
 ר״בחס ןיימ ,הזב אחנילפ שיש ינפס עמשי כ״חאו סינסכ
 םיקוספמ תוביח הזיא בתוכ םא לבא ,,ב תוא הירעו ׳ד חוא
 א׳ססו זימה ש״סכ ךירצ ;יא תומצ רבדל ידכ םימולש תרגאב

 :׳ז חוא ןמקל ןייע דועו ,וינ חוא וימ ׳יס ליעל ןייעו .םש
 ואל רוהרהד ךרבל צ-א ח״דנ רהרהמה ׳ד ׳יעס (י
 ז״ר ,ביקס אימ ׳גיקס וימ .י״ב ,ימר רובדכ
 םדא תמשנב םייעו) דרי חוא ׳ט ללכ איח .׳ב תוא
 חוא ז״שמב גימרס ןיימ דוטו אירנה ירבד לע שימ •ד חוא
 רפשה ךוחמ ןייענ םידמול ןתואל רהזיל שי ז״פלו (׳ב
 ונייהו ,םש זיט ,הכרבה,רחא הפב תיד תצק איצוהל ורהחש
 הרוחס תכרב רמא ךכיח סינסכ הכרב ׳פ רפיא טיא םא
 חיד אצויש םדוק לומ לש רובידב קיספי אמש שומל שיד
 אלש ןוכנהד ׳ט ׳ימסב ל״ז !רמ ש״מכ רימחהל שיו ויפמ
 רמא {ןכית סינהכ תכרב רמא םא לבא ,םהיניב קיספהל

 :׳ג חוא ז״שמב ג״מרפ ןיימו ,הזב רהזיל צ״א סרוחה תכרב
 ןרהא תחנמ בתכ ,ךרבל צ״א תידב רהרהמה םש <ז
 רוהרה הז ןיא רפסב ןויע ייטד ר״ל ׳יס ■ה ללכ
 םאו ונויע ךרד ויסמ רבד איצוי אלש א״א ירהש אמלעב
 ברכ דיכו ,ד״כע ןכל םדיק ךרבל ךירצ יאדו ויתפשב איצוי
 :שרפי יב יוא דהחס ד״נהו ייכב הז ׳יש ח״א ־יחל דבוע תיב

 םעט תניתנ אלב ןיד קיספל לוכיד היהו .ההגה םש (ח
 םש ז״ר ׳א חוא ברס ,םינורחאה כיכו ׳וירבדל
 םעטהש שובלה בתכו ,ביי תוא בשיו ׳פ חיא ןב ,םש א״ח
 עמשמו .ד״כע רהרהמ אלא וניא הרות ירבד רקיע אוהש
 ליסחה כ״כו ךרביש דע רוסא ויפב ןיידה לש םטטה רמוא סא

 :םש ימ שיא ןב .יא תוא
 תחנמ ברה .רנו ןיד קוספל לוכיד היהו ההגהב םש <ט

 ןיד קוסיפד עירכה ד״ל תוא ׳ה ללכ ל״ז ןרהא
 יניד אלו אקווד רתהו רוסא תארוה ונייה ליז םירומ רמאקד
 סיס ׳יסב מידב אידהל היסיג ליז סייומ כ״כש תונוממ
 ינידב יאמא םיעט אמעטו הז ׳יס סידנ ונייצו׳לד !ידס םשמ
 םדיק קוספל רושא !יד רמנ ןיב ןיד חלמת ןיב תונוממ
 לע קלח הז חכמו .הרוח ונייהד םישמ טינ ילב וליפא ח״הרב
 ונייהד ליז םירומ תעדב ןיבהש ׳ד חוא ליז ייסמ ברה

 ןינ תונוממ יניד קוספל רוסאד םש בתכו .תונוממ ינידב
 הטושפ הארוה אקוד רתיהו ריסיא תארוה ךהו ,ד־עבה

 ׳יע רבד דומלל אבר הכירצ יא ןכא .רפסב ןייעל צ״אש
 .ב״שיעי יכורב יעבו אמלעב רוהרה הז !יא רפסב ןויע
 הזו הזד בתכש ׳נ חוא לד בלל הפי ןייעו .׳ג חוא ד״החס
 רימחהל םי רשסאד אכיס הארנו .שיועי טינ ילב רתומ

 :ליז ןרהא החנמ ירבדכ

 חפונ ''.תד לע ויבקא הרותה תכרב ׳ה ׳יעס (י
 גיקס איס .ח״בי רוט .ח״דב קוסעל ס־זנכשאה
 יסל תד לט רמול ןוכנ רתויש אדרה םשב ייב בתכו

 א־מ ד״בהו .ש״ועי תיצמה תיישעו דומילה קסע ללוכ אוהש
 חינה ירבד לע שימ םייעו •׳ה חוא חירסה כ״כו .םש
 חירפב םייע דועו ,׳נ חוא איאב ג״מרפה ןייחש המו
 היהש א״ירהמ לע וריעהו תד לע אסריגה רקיעד בתכש
 תוא ל״ז בלל הפיה ש״מכ ליז י״ראה אוהו ,ד״כע ןכ רמוא
 ףד הלפתה חסונב ׳ווכה רעשי לד ו״חרסמ ריעה ןנד ׳ד
 יתש עצמאב ןמא הנוט וחוא יתיאר םנ ליה דיע ׳ן
 ברעהו הכרב ןיבו הרות ירבד לט ינשדק רשא לש תוכרב
 םירוטה לענ שימכו תוכרב יתש םהש הארנכ וניהלא ׳כ אנ

 (גיי תוא ןמקל ןיימ םירוטה לעב שימכ אלדו ליצש האר;)
 המצע ינפב הינש הכרב אוה טיהלא ׳ה אנ ברעהו יכ
 י׳רהפו ד״קס ז־טה שימו •ל״כמ ׳א הכרב םויס הניאו
 וניא יוכו תדב קוסעל תכרב רסא ןמא ל״יש בתכ אירול
 הזד תידב קוסעל הז חסינ רסוא היה לד י״דאהש ל״ר
 תידע לע א״כ רמזל אב אל אלא לד ו״חרהס תודע ךסיה
 .תד לע תכרב רחא ןמא..אנוע היה ל״ז יידאהש ןמא

 זיעהו ((ל)



 םייח זמ תוכרב תוכלה חרוא
 תוכלהמ ז״פ ם׳־גמר)ומנ ןכו ו״יו אלכ א״יו הגה ו״ד םע ברעהו רמואו ו !ונב רחב רשאו רכו
 תרטופ םלוע תבחא תברב! ז :ו״יוב רמול בוט רסוי לבא (סהרדובאו רואמה םשב א״בשרו הלפס
 ילב דימ הל ךומס ש״ק ארוקב יגס יא קפתסהל שיוט ח :קספה ילב דימ דמל םאח הרותה תכרב

 קספה

 םייחה ףכ

 הלוגה ראב
 ׳כו * ח״ המ
 אי׳יש רוטהו ש״ארה
 ןכו ה״דב קוסע)
 זנכשא חסונ אוה
 חופסומו .אינאלפו

 !ר״ססנ ש״ארהו ת״ר סשכ תובותכל ק״שו סיחססד י״סבו ,וכרבל ו״ס3

 ינש קריחצ י״ב ט .םש ימלשורי ח ,א״י הוכרב ז .תוכרנל

 כ*כו .םש בלל הסיה ש ׳סכו םיזנכשאה חסינ םסח ז״טהו
 לע לד י־ראה ססוגש נ*ע ב־כד לד ןרהא חסנמ ברס
 ןכו .׳ג חוא ס־הנהב םמנס ירבד ואיבסו .שרפי חד
 לע רמול והייסעדו ל״ז ייראהו לד ןרמ חסדכ וניגהנמ

 :ג״י חוא ןמקל ןייעו .סרוה ירבד
 וניאצאצו ונסנא רמול שיו .,וכי אנ ברעהו □ש (אי
 ש״מ ש״ע ׳וכו חיב ןמע יאצאצו וניאצאצ יאצאצו
 ול חטבומ הרוחב קסוע ט3 ;בו ונב האורה לכד ליח
 .רכו ךיסמ ושומי אל רמאנש יערזמ חקסופ הרוחס ןיאש
 כ״כו ׳ב חוא ףיס ברס ׳יא חוא טי־גהב ג״הנכש .סיב
 ןכ יוכו דסלמס י״אב המשל ךהרוח ידמולו .םינורחאה
 .ד חוא סשירס .יב תוא סרמ ,סיג ,ף״ירהב אסיגה

 :םינורחאה כ״כו .יג חוא ר*א ׳ב סוא סש ג״הנכש
 סנשי אלו ןכ ךרבי רגכ סגי .ונב רמנ רשאו □ש כי
 .רוביצב ללפחמשכ ןיב דיחי ללשסמשכ ןיב ללכ
 ׳א חוא חרמ .טיהגכב ג״סנכ .יט ׳יס ליז םיגמרכ חורגא
 ן׳״ש ׳ד חוא זיר .א״י חוא ר״א .יס חוא סירס .גיקס א׳ימ

 :ג״נ ׳וא ע״יב שודיס .ץכ ׳וא ׳ס ׳יס גישק .איע ו״גד
 ו*יו אלב א׳יו סהגכ .וייו םע ברעכו רסוא .ו ׳י£70 (גי
 ץיו םמ ברעהו סירסואס סמע הנה ׳וכו
 חונפל ןיאו ונשדק רשא סע איס תמא הכרבש םירבוסש יגסמ
 .ריסהו ש־ארהו ׳וחהחרבס איהו .הרוח ירבד לע רחא ןמא
 ע״סנ הכרב איהש םירבוס ו*יו אלב ברעה םירמואה סממו
 םינסרה חרנס איהו .הרוח ירבד לט רחא ןמא חונעל שיו
 ייבו רוטב הז לכ ש״מכ אידרהו רואמה לטב םשב איבשרהו
 םע ברעהו רמול הארנ השעמ ןינעלי ליזו ייב בחנו .שרעי
 ץיוכרסמ סאחסא הכרב איהש םירמואה ירבדל ירהש וייו
 הכרב איהש םירמואה ירבדלו .הכרבה עצמאב קישסס יוכ
 הנהו .ליכמ םולכ ךנב ןיא וייו םע ורסאש ייסמא עיסנ
 לבא וייו םמ ברעהו רמול א״כ והעד הליג אל ליז ןרמ
 ויחרהומ םנמא .יתעד הליג אל תיד למ רסא ןמא סיינע ןטמל
 עצמאב ןמא הניע היהש לדי״ראס לע דיעה 'ומכ רעשנ לד
 ב־עכו סכרנ ןינו הרות ירבד לע ונשדק רשא לכ תוכרב יסכ
 וייו םע ברעהו רמוא סיהד עמשמו .ד־יי תוא לישמכ אנ
 רביסר ת״ד לע רמא ןמא הניפ היכ םגו לד ןרמ סטרכ

 ׳סג כ״כו .לד א״בברהו םיבסרס חפדכ םה חוכרב ינשש
 אייד היצמו דיגנ .ש״צפ כ״כי .א״ס חוכרבה רמכ ח״פרס
 איסו ד״קס זיסה כ״כ1 .איי היא גיס היצח חכסמ חימ .איע
 א״י כ*כו .שיועי םייחנב ןמא תונעל גהנ ליז ייראהש א־קס
 רמוא היה א״ירכמד בחנש ל״ז ח״רפהכ אלד בחכו .טיהנכב
 ז״ר .חיכ תוא ׳ס ׳יס גישקב א״דיחה כ־כו .אסילד וייו אנב
 ה״כ חוא טייב רודיס .א־ע ו״נדו ג״ע ח׳ד ןייש .׳ה חוא

 ןב .ד חוא חיטש .ג״י חוא ׳ט ׳יס סייסכ ףכ .׳נ תוא ליסח
 :ב־י חוא בשיו ־ס ׳יח שיא

 הרוחס תכרב חרמוס סלוע חבהא חכרב ׳ז ׳י^0 (די
 לכ לש דומיל תרטיס זאו .ימו דימ דמל םא

 בתכו .ויקס איס כ*כו שיארהו ׳והה םשב ייב .םויה
 יליחש .׳> חואז״ר .ליז ןרס תעד ןנד ־ו חוא א׳אב ג״מרסכ
 הירמא רפל םא וליסאד םירסוא שי וסימ .׳מ חוא סיחז
 לכ לש אל לבא דבלב דומיל וחוא אלא תרטופ הניא דימ
 סירססל ד״בארה סשב איבשרס תרבס איהו .םויה וחוא
 חירסה חעד ןכו .שיועי ייב ואיבהו רחא לט הנשש יסרגד
 .סש גימרס ;ייעו ׳מ ׳יטס שובלה ירבדמ סיכו ׳יעסה זיע
 ןנברדמ סיהרבד ליסד 'וסה ירבדב ׳ב חוא לישמ יפל םנמא
 סכרב ךרבל חכשש ימ ימנ אכה לקסל הקיססב ןיכל׳הו
 ירבדכ ןנירסא דימ דמלו םלוע חבסא תכרב ךריבו הרוחס
 לכ לש דומיל תרטופ סלוע סבהא הכרבד ליסד םיקסופה
 חיסרב דוע ךרבל צ״א1 דימ הירחא דמל םא םויה ותוא
 :ב״יט חוא ןמקל ;ייעו .דמלו רזחו דומללמ קיסמה םא וליפא
 .ףכו הרותה תכרב חרטיס סלוע חיסא תכרב 2ש (יט
 טילק ׳יסבו סרוהה חכרב תרטופ ןאכ רמאקרמ
 תכרבמ רטסמ בסכ הריסב תורקל והוארק יבג ׳ט ׳יטס
 רטפנ סלופ תבהא תכרבב ןאכד עסשמ ונב רמב רשא
 הרוחב הורקל והוארק סא ב״אשמ הרוח לב תוכרב ׳ג לכמ
 ראש לבא דבל ונב רחב רשא תכרבמ אלא רטפנ וניאד
 כ*כו .ךרבל ךירצ אג ברעהו סיד לע ונשדק רשא חוכרב
 עסמש ש״ועי טישס ־אוהש בחכו ל״שרהמ סשב סש חיבה

 •סש סירס .ביי קיס סש א״מה כ״כו .ביי חוא ע״הנהב סש
 עדג רוציק .־ז תואו״ס ׳יס ל״סח .ך חוא םש םיתיז י5יחש

 :׳ח תואו ׳ז חוא ׳ז "ס
 סלסחה םייסו ללפתה םא ףאו ׳וכו דימ דסל סא □ש (זט
 ,הלפתה רחא דימ דמול םא קספה ארקנ וניא
 דימאמ ןיסו ׳ו חוא א*א נ־סרס .ביי חוא ייעמ ,שובל
 ליח םייסז ומצע תרבסמ הז בתכש שיבלה לע סמתש
 סליסחה רמאש דדפה לכב קיספכ סאףאד הארנ וזמ לודגו
 אצי אלש לכד קספה יוה אל םירבד ראשו א *סנו יודיו !ינכ
 ד״כע סיב ןנירק דיס םיצונחחו חיליפח ירבדב קסועו ביהגס
 ינינע לכ והימו ז־א ליזו .׳ב חוא ׳ז ׳יס דיסחפ ואיבהו
 הז ןיא מ5כיב3 איבהל םירפסה רסא ךלוהש •םנו הליפה
 •ל תוא ססרבד קיפ שיארה לע לאומש חראסח .קספה

 :דרי חוא םליע יחתפ ואיבסו
 ךומס שיק ארוקב יגס יא קססססל שיו ׳מ (בוט
 קפתסהל שיו לד ןרמ בסכד אה .יוכו הל
 חכרבד א*ע א״יד היכרבב ןצירמאד אה לעד םושמ ׳וכו
 ימלשוריב ליזו םש ׳וסה ובסכ חיהרבמ תרטוס הבר הבהא
 לע הנבש אוהו הבר הבהאב רטפנ רבכש ןנירמאד אה שי
 ייב דיגהו .ל״כע םיקמ ותואב דימ דמלש רחלאל ׳יפ רחא
 הבהאב רטפנה לע רמול ימלשוריל ול סמל ת״או ליזו בתכו
 ארוק ירהש דמול אוה םלועל ירכש דימ דומליש ךירצב הבר
 וניאש רשפא יבכד רמול רשפאו •הבר הבהא רמא שיק
 חוכרבד קיסשב דימ אכיא אהד הבהאל ךימס שיק ארוק
 וכרב סהו חמא הכרב וכרב הנוממה םסל רמא 'ןנס אהד

 וארקו



 דע םייח חרוא זמ תוכרב תוכלה
 תכרב ןיב קיספה םאש א״יי ט :םלוע תבהא םדוק הרותה תכרב ךרבל רהזיל שי ןכלו קססח
 ךומס םינהכ תכרב תשרפ רמול וגהנ ןכו םהיניב קיספהל אלש ןוכנהונ םולכ ךכב ןיא ודומלל הרותה
 קספה יוה אל רומלל רוזחל ותעדש ןויכ ויקסעב קסעתנו דומללמ קיספה םאל י :הרותה תכרבל

 ה״הו

 הלוגה ראב
 הנוי ירי ייכ י

 יי׳ב כ .ינדרמהו
 .ם״במרה ירבדמ
 י״רהו ש״ארה ל

 .ה״ר םשב

 םייחה ףב
 ונייה תחא הנרב .טומב סא סיסו עסש סורבדה הרשע וארקו

 ךירטצא ג״הכ צנוהנר סבסארסוא ש״ק רסא כ״או רוא רצוי
 סריסה סכרנס הרעופ הבכא הכרב ןיאשצ ןניעמשאל ימלשוריכ
 אגישס אל סלפהו ש״קד ל״י דועו .אקוד וימ דמלשכ אליא
 רוחל ס״ח ירבדו דומל סלפהו םינונחה ירבדד .סז קנפל דומיל
 ןושאר ץורית ,סל כ־או .ל״כע אוס חוליפה ירבדכ שיקו
 דימו !ןכיס ש״ק ארק םא הז ןיינעל דוסיל אבישמ ש״ק
 יפלו .סוי לכב םישוע ונאש ומכ סלוע הבסא סכרב דמא
 ידכ הלפהה רמא ־ימ דומלל ךירצו אגישמ אל ינשס ןוריש
 בהכ כ*עו .םייס לכ לש דומיל הרעופ הבהא הכרב היסחיש
 רכו הל ךומס ש״ק ארוקב יגס יא קפהשסל שי ליז ןרמ
 אסלימו סזב קפס שי אלד ׳ז סואב לד ח״רפה העד והימ
 םרעי חיגה העד הארנ ןכו שיק ארוקב יגס אלו אעישסד
 יסל םנמא י׳ה חוא ■ם ללכ א״ח כ*כי ׳כ חוא ר*א כ״כו

 ערפנו לקהל אקיפשב ןיכלוהי ןנברד ח״הבו ׳ב היא ל״שס
 ליבשב הרשיפ שיקה ןיאד אהל שייח אלד ןאכ לד ןרמ סעדד
 ימ כ*ע 'יכו רהזיל שי ןכלו בחכר הלחחכל אצא דומילה
 הבהא הכרב ךריבו הלפח הדוק סרוהה תכרב ךרבל חכשש
 דימ דומלל שי םיגהונש ומכ ללפסהו !ןכיס ם־ק ארקו סלוע
 םלוע הבהא תכרבל ךומס אהיש ידכ רבד התא הלפהכ רסא
 ךרבי אל היסא השע אל האז סג סאו ז־ס חוא לישמכו
 'יס ט*ם רוציק כ*כו .ליב קפס םושמ הרוהה סכרב דוס

 5 ׳ז חוא ׳ז
 .םלוע הבהא םדוק ת־הרב ךרבל רהזיל םי ןכלו □ש (יח
 ךומש ח*הרב ךרבל ךירצ םירבד לש םדיש יפלו
 היאו ׳ב תוא ל״שמכ הלפהה רדס םדוק רחשכ הכרבל

 : ש־יעי י״ס
 סרוהה הנרב ןיב קיספה םאש א״י ׳ס ׳יעס (טי
 ׳וכו קיספהל אלש ןוכנהו .הולכ ךנב ןיא דומילל

 תיהרב ;יב קיספה סאש םירסוא שי ליז ןרמ בחכד ׳אה
 .ינדרמהו הנוי וניכרי י״ר סרבס איה םולכ ךכב ןיא ודומילל
 עמשמ הלפח חוכלסמ ז״פ לד ס״במרה ירבדמד םושמ אלא
 וניאש תוצמ ראש ןיעכ דיס דומלל ךירצ יסנ הרוהה חכדמד
 ןרס בהכ ןכל .ייבב ז*כ ש״מכ םתיישעל התכרב קנ קיספמ
 עמשמו ׳וכו םהיניב קיספהל אלש ןוכנסד ס־שב ןאכ לד
 הלמחכל אלא לד ס־במרס ירבדל ששוח וניאד לד ןרמ חעדד
 צ״א דימ דמל אלו הרותס הכרב ךריב םא דבעידב לבא
 חיבה והימ .ר״י חוא ידנמ כיכו .רימא דמולשכ ךרבלו רוזחל
 ש־ארהו ינדרמהו הנוי וניברו י״ר העד סנד בחכו ז׳ע קלוח
 ורמא אלו היצמ ראשב ומכ ס־הרב רסא דימ דומלל ךי*צד
 דימתה ׳פ ת״הרברחא םידמולש יכסמ אלא דיס דומלל צ״אש
 אצ סא לבא לאעמשי ירבד אהיירבו ןמוקמ והזיא תנשמו
 תכרב אלו ׳וכו והזיא תנשמ אלו רימתה ׳פ אל דימ דונל
 חוא י״בגהנ ג״הנכש ד״בהו .ש״ועי ךרבלו ריזחל ךירצ סיכהכ
 כ*כו .םדעי . ,ז סואב חירפה העד ןכו .יו סוא ר״או /ד
 .לד ןרמ ירבדכ שובלכ תעד הנמא .ד חוא ׳ס ללכ אד5

 אתויברד אתנולס אכיאד רמאמ ב״ס ׳יס ב״ח קדצ טפשמ בחכו
 איהש הרחא סכרב ךרבל ומצע סינכי ימ ןנברד חוכובו
 תעד ןכו .י״בגסב ג״הנכ ואיגהו .ד׳כע הלטבל הכרב קפסנ
 ע*יב רודיס כ*כו .*ז סוא ז־ר תעד הארנ ןכי .יב תוא ת״־ע
 ערפנו לקהל הוכרב קפסי רחאמ תורוהל שי ןכו .זימ סוא

 : לד ןרס העד ןכש
 רושאש תוכרבכ לכל ימד אלו .םולכ ךכב ןיא □ש (ך
 ו״ר ׳יסב שימכ סוצמל הכרבה ןיב קיספהל
 אניצ םלועל כ״או .הלילו סמוי תוגהל סיצסד אכס ינאש
 םיהז יליתש .סש ז״ר .ז״קס א״מ .שיבל .י׳׳ב .העדה חסיה

 : דרי חוא
 ןויכו יוכו סינסכ הכרב ׳ס רמול יגהנ ןכו □ש (אכ
 ׳יפא ןתוא םירמוא דוסיל סעשמ וסל קירמאר
 םיקוספב גהנש ד״ס ׳יס׳ושתבל״שרכ אלדו־קיבכ דיא סרוק
 תודוסמ ירבד ,הלילב סיפכ תואישנ ןיאש סישמ םירחא
 ,סוא ר״א ,ח״קס א־מ ,ד תוא י״בגהב ג״הנכש ,ס*ע תוא
 םיקוספב ונהנש םידב סש םעטה ןייעו ,ב״י חוא ידנמ <1
 ח׳פ ׳יס י״בב איט ןייע דיעי ■הכרב סכב שיש ינפס ולא

 :׳ה סוא לד בלצ הפיבו ־א חוא סדרבו
 ט״כ ןוקית ויתונקתב דסחו םייס לודגה ר״הומ בתכ
 רפסה ךוחמ קר וכרבי אלש םהל יתנקית לדו
 םגד הלטבל םיש ידיל ואובי אלו ןותימב סלימב הלימ

 ׳וא חדרה ואיבהו .ל״כע יודינב אוס והדנ אל סא ועמושכ
 תכרב רמאיש ותונטקמ רענל ךנחל יואר באהד בתכו ׳ב
 .וימי לכל עבט השענ לגרהו רפשה ךוחמ לכהו רחשה
 ותבשחמ בושי רפס סט רמא ׳יס ןתנ ביומ ברהו

 :שדעי המרה
 ןויכ ויקסעב קסעתנו דומללמ קיספה סא ׳י ׳יעס (בכ
 עמשמ .קספה יוס אל דומללו רוזמל וחעדש
 בסכ ןכו .ךרבל ךירצ דומלל ךלמנו דומלל וכרד ןיאש ימד
 ׳ז תוא חירפה ש״סו) ס״קס א״מ .ב״י ׳יס ־ושחב םיארס
 בתנ חיקס זיעה םכסא (ט־הגכב ןרהא די וילע םימ ;ייע
 דימת דומילכ בויחש םעטמ םולכ דיספמ קספה !יאד
 דורש וניאש העש לכו וסרטופ אדרמכש אלא וילמ ץבור
 הרומ ןכו בסנו .ךרבלו רוזחל צ״א ןכ לע בויחה וילמ לח
 לקהל שיד בהכו 'ס סוא ריא ריבסו .םיעי ע״שה ןושל
 ןיימל ןוכנ ןכ לע ,נ״י חוא ייעמ םיכסה ןכו תוכרב קפסב

 ותואב דומליש המ לכ לע הרותה תכרב תעשב רקבנ
 :קפסמ לצנכל ידכ ןשיש דע וירחאש הלילכו םויס

 םנמנ!ימש ןיגכ יארע תניש ונייה .הנישל היהו □ש <גכ
 סוא ׳מ ללכ א״ח ,רוט ,וידי יליצא לע בשוימ
 ייעמ כ׳׳כו ,ד״י תוא עיתפ א״י חוא ש״החמ ׳ז חוא זיר ,יז
 תניש ושוריפ קספה יוה אל סנישד ע״שב סיסר ויש חוא
 ותטימ לע םגד בתכש אלא הלילב ןיבו םויב ןיב ידיימו יארע
 ;זר תוא ןמקל ןייעו .ש דעי קספה יוס אל יארע תניש

 בסכ םעטהו .יוכו כ״הבי ןחרמו הנישל ה־הו □ש (יכ
 רוגאה



 םייח זמ תוכרב תוכלה חרוא
 א״יונ קספה יוה ותטמ לע םויב עבק תנישמ אי :קספה יוה אלד אסכה תיבו ץחרמו הנישל היהו הלמה ראב
 רוזחל ךירצ וניאו רבעש םויה רחא ךלוה הלילה הלילב דמל םא ףאע בי :ונהנ ןכוס קספה יוה אלד ׳י^*ן*מ
 רוזחל ךירצ וניאו הרותה תכרב ךרבמ דומלל םויה רוא םדוק םיכשמהס גי :ןשי אלש ןמז לכ ךרבלו וייא סמ ליגא נ
 יובשל ןתונה תכרבמ ץוח תוכרבה רדס לכ ךרבמ םויה דוא םדוק םיכשמחצ ג״כהיבל ךלישכ ךרבלו ״
 לומי הלסתכלו הגה :םויה ריאיש דע הרמאלמ ןיתמיש (ף ףיעס ׳א ׳יס ל״ע) דימתה תשרפו הניב .ד ללכ ׳ישמו

 וידי .סש צ

 םייחה ףכ

 םינידב רסחל ךירצ הנפנ איהשכ ףאש יפל רוגאה
 עי ׳יעס שוכלס כ״כו ,י״ב ,חנקי דציכו -חפס יולמ ומכ
 תחנהו םולש הלאש ןוגכ ץחרמ ינידב רסחל ךירצ ג״הכו בתכו
 ד״סתפ ד״י תוא דכמ .׳ג סוא ברס ,ךרס א״מ כ״כו .ןיליפת

 :ג״י תוא םיתיז יניסש .׳ס תוא
 .קספה יוה ותממ לע םויב טנק סניש !א״י ׳יעס (הב
 ס״א־יה כ״כו .וגהנ ןכו קספה יוה אלד א״יו
 ׳3 תוא ח״וקמב בוס כ״כו ׳ייבגסב גיהנכ .ר ,יס א״סב לד
 תוא ב״וט ׳יס לישמ ןייעו .ז״י תוא עייב ווויס .יז חוא ז*ר
 ןייעו .קודו ׳ז תוא ׳ע ללכ א״מ ש״מו ׳ז חוא ייח ׳יסו ׳ב
 תרכזה אלב וא רוהרהב ךרצל ןטנד בתכש ׳ד חוא ל־זנח
 חוא בשיו יפ לד יס שיא ןב ג״הרה כ״כו ,ש״ועי תוכלמו סש
 תעשב רקבב ;ירכל ןוכנד ביכ חוא ףוס ליעל שימ יפלו ,ב״י
 דע וירחאש הלילהו םויה ותואלש דומיל לכ רועפל חיהרנ
 ךרבל צ״או ותעמ לע עבק תנישל סנ ליעוסד רשפא ןשיש

 :תוכלמו םש ילב םנ
 רחא ךלוה הלילה הלילב דמול םא ףא .ב״י ׳יעס (וכ
 .ןשי אלש ןמז לכ ךרבלו רוזחל ל״או רבעש םויה
 אמלשבד ע״צו .רקנב ךרבל צ־א הלילה לכ רוטנ סאד עמשמ
 צ״א ןשי אל םא אחל־מ אילס הנישבו ליסד ריעה תרבסל
 כ״א םויב ןשישכ ךדבל אלש ונהנש המ יפל לבא ,ךרבל
 םימכח ועבקש םושמ ונייה רקבנ ךרבמב המד רמול ךירצ
 אהד עדת .רחשה הוכרב ראשד אימוד םוי לכב וז הכרב
 ימנ ןדידל כ־א ךרבל 5״א רחשה תילט םדוק דמועשכ חירל
 יניתעד היה אלש ךרבל ךירצ םויה ריאמשכ ןשי אלש ףא
 ביוס .ביי ק״ש א״מ .לדח סנקחכ דחא הויל קר רועפל
 עמשי קפס ידי תאצל הצורהד ׳ז תוא ז״ר בתכו ,יד תוא
 ואל סאו .רשפא םא ח״י תאצל ןיוכחיו רחאמ ת״הרב
 חירפ ןייעו .יע תיא ׳ט ללכ א״ח כ״כו .שו״עי ומצענ ךרבי
 רועינהד בסכ ׳ט תוא ר״א ברה םנמא .יח חוא ו״ס ׳יה
 י״טס כ*כו .ש״ומי חיהרב רקבב ךרבל ךירצ ט״כל הלילכ לכ
 ונבתכ ןכו (דנכ חירפהו א״מ ירבד לע שימ ש״יעו) ז״ע חוא
 וימ ׳יס ייכרב ןייעו .ל״ז ש׳שרה םשב טימ חוא וימ ׳יס ליעל
 ךרבמ הלילה לכ רועינהד טושפ גהנמה ןכו .ב״י חוא
 ליבס ןנירמא אל גהנמה רחאו .הרותה תכרב רקבב

 :׳ב תוא ב״וע ׳יס ל״שמכ
 םידמועה .ןשי אלש ןמז לכ ךרבלו רוזחל צ״או םש (ןכ
 חכ !יא רשאו דוסיה ןיקיזנל יששה לילב יה תיבב
 כ״חאו ׳ב וא העש רכה נ־מ ןשי ,הלילה לכ דימעל ונ
 וא ח״הרב יטבו עבק תניש הז בישח יא ודומל למ רחח
 ןייע ,סיהרב יעב אלו הטמה לע ןשי וניאש ןויכ יארמ תניש
 הלעכ ׳א ׳יסבד ל״ז השנמ יירכמכ ברמל םימה ראב תבושתב
 יעבו עבק תניש בישחד ל״ז וראמאלאק רירהימכ ברמ ודימלת
 וברו ,הרותמ תכרב ךרבלו רוזחל ץ־א בושו ומוקב הכרב

 עבק תניש יוהד םנמד בתכ ׳ב ׳יסב םש לד רבחמה ברה
 םיבייחש ןויכ מ״מ ויכרב לע ןשיב אלא יארע תניש בישח אלו
 והידיד יבגל הלילה הרזח ףכיח םדומיל לע רוזחל ןמצע דצמ
 קלו היחמ והייסעד ישאיימ אלו והיישפנ יקלסמ אלד אממיכ
 רקבב ךרבמ אלא תעדה חסה אכילד ןויכ ךרבל כ״חא ציא
 ג״כ חוא לישמ ןיימו •ר חוא ד״החפ ,ש״ועי םויו םוי לכבכ
 תיצח דמ קר ישש ילילב םידמולה םחואד עמשמו ייעמ םשב
 הרוחס תכרבמ ;וח ש״סרב ןיכרבס תוצח עינהבו הליל
 עבקב סינישי כ־חאו טעמ םידמולו תוצח ןיקיח םירמואו
 וא רחשה חולמ םדוק ׳א העש םימקש אלא םחטמ לע
 לד ייראה םימכ הריחב םויסו הלילה רבחל ידכ העש יצח
 דיע דינד הלילה ישורדמ ׳ד שורד ףוס תונווכה רעשב
 ןייעו .םדומיל םדוק םמוקב הרותס תכרב ךרבל ךירצ ע״כל

 :עדנ תוא וימ ׳יס לישמ
 עסשמ .ןשי אלש ןמז לכ ךרבלו רוזחל ציאו □ש <טכ
 תוצח דע הלילס חלחתמ רועינ אוהש ימד הזמ
 ותואב ןכ סג ח״הרב ךריבו העטו ש״הרב ךריב תוצמ עיצסבו
 תיסבב ןידע ביימסנ אלש ןויכ הלטבל ותכרב איוה העש
 הלעבל הכרב רחא םירמואש ומכ ׳וכו דיבכ סש ךורב ל״צו
 ךרבל רוזחי תירחשב ךכ רחאו ר ׳יעש ויר ׳יס ןמקל ש״מכ
 :קיידו ל״נכ והטמ לט עבק תניש ןשיש רמא וא הרוחה תכרב
 ךרבמ דומלל םויה ריא םדוק םיכשמה .ג״י ׳י^ס (טב

 ךרבמ סדה רוא םדוק היכשמה .׳וכו ת״הרב
 ךליאו הלילה תוצממ אוס שיהרב ןמז יוכו סוכרגה רדס לכ
 םילבוקמה םשב ט״מ תוא ו״מ ׳יס לישמכ תוצח םדוק אל לבא
 הארנ ןכש בתכו גיי חוא בשיו יפ ח״א ןב כ״כו ש״ועי
 .םש ךלמ שדקמ ןייעו ׳ביע דיוי ףד תישארב ק״הוז ירבדמ
 תוצחמ איס הנמז רמשפ חכרבד !ויכ עסשמ הז לכמ כ־או
 תוצח םדוק רחשה תוכרב ךריבו העט סא ךליאי הלילה
 כ״מאו םדוקה תואב שימכ יוכו ריבכ סש ךורב ל״צ הלילה
 רתויה דצ למ והימ םכרבלו רוזחל ךירצ תוצמ עיניש רחא
 ול רמאיו ןיידע ךרב אלש םדא רחא שפחי רשפא סא בוט
 םדוק ךרבל ליכיד הרוחס תכרב םנמא .ואיצוהל ןיוכחיש
 לע עבק תניש ןשיד ןויכ איהה תענ דומלל הצור םא תיצמ
 תרבסל קספה הבושח וחטמ לע עבקב הלילה חנישו והטמ
 תכרבד ובסכש י״רו ם״רסו חירכ ליייק אלד סימיערו ל״ז ןרס
 ייבב שימכ רמא תירחש דע הרטיפ לומתא לש הרותה
 ךרבלמ ןיתמהל ןוכנ תוצחל ךומס רועינ סא ךא ,םינורחאבו
 היהיו ש״סרבל םיכומס ויהיש ידכ תוצח היהיש דע ת״סרנ
 ןב כ*כי ,שיוסי ייח חוא וימ ׳יס ל״שמכ ןוכנ לע ןוקיתה
 אירסמ דיסחה ברה םשב םש ח־א ןב דוע בתכו .םש ח״א
 סאש ודוס עיכ םילבוקמה ןיב םינטשפה ןיב ל״זו ל״ז ינמ
 קיסוז ןושלמ הארנכו ךרבל לוכיו ךרבל בייח עבק סניש ןשי
 תכרבב תונווכ ־ב שי םנמא .מ״קמ ןייעו ביע ד״וי ףד א־ח

 הרוחס



 הע םייח חמ זמ תוכרב תוכלה חרוא
 הליגה ראכ ךרבמש ׳וכרב ראשנ ומכ הליטנ אלכ ךרנלו דימלל לוכי םימ ול היה אל םאו דימלל ךרביש םדוק וידי

 םשג ליגא ק :הרותח תכרב תוכרבמ םישנק די :(רוגא) ו״מ ׳יס ליפלדכ הליטנ םדוק
 וילימ "יהמ .•א ׳יעס ובו .דימתה 'פ לצא םירמוא תבש ןברק יקוספו דימתה תשרפ םירמוא חמ

 רשפא יא םאו ׳וכו ונחיוצ התא סימלוטה ןוברו הכרעמה רדס א״יו דימתה תשרפ ;ירמואו הגה
 ארוקכ הינשה םעפב ןיוציו רובצה םע דבל דימתה תשרפ רוזחלו ותיבב ורמואל לוכי רובצב ורמואל

 ןהו תתרב הנתנש הרותה תמגוד הרותב ץרוקש הע:ב עעונתהל םיקדקדמה וגהנו (רוט) הרוהב
 העשב

 םייחה ףכ
 דומלל תובייח אסד .ח״הרב תוכרבמ בישנ .ד־י ׳י^ס *גי ייי א״פ כ״צד םולש רסנב ־זנה איהו תיטרפ תמא סרוהה
 ׳יעס ו״מר ׳יס ד״ויב ם״מכ םסלש !יניד איסו תוכרב ס״יס ללכב היללכ המאו ,היצח םדיק םג יאניש
 הובייסש ומכ חונברקס ׳ם רסיל חוביימד דועו ׳ו ל״טד ש״סנ ןייעו ג״ט ׳א ךד םילשורי סופד ׳ווכה רעשב ׳זנה
 ,שובל .רוגאה ויסשב י״ב ,הז לע הכרבה יאק כ״או סלפהב הז ןקותי אל תוצמ םדוק ךרבמה יאדובו .םרואיב ג״ע ז״פדו ב*ע
 ח״וקסב ברס .ט׳י חוא י־טמ ,א*י תוא ר־־א ,ד״י ק־ש א״מ .םינותחתה ונקותי ךיאה ונקסנ אל םינוילעש ןויכ ןוקיתה

 :גייש ׳יס ח״ס ןייעו ,דרי תוא ז״ר .׳י חוא תוצמל בורק אוהש ןמזב ן׳״בכי לא סיבב גהנמכ מ*מו
 םא סקפתסנש םשא .ח־הרב תוכרבמ םישנ □ש (יל !ינינמ שי חוצתל הברה ןמז שי סא לבא תיצמ דע םיניתממ
 וליפא קפסמ ךרבת אל הרותה ׳ תכרב הכרב םידיסח שיו .תוכרבה ראש וכרבי תוצחבו םידמולו חיסרב
 תוא י״כרב ,אתיירואדמ ח״הרב ל״שד סימעדי ח״רפס תערל ח־יה רדס ןוקית ריבעב תיצמ דע םיניתממ ןכ י׳סמאש

 :'ג תוא ל*שמ ןייעו ,׳מ םקכד ט׳־מ תוא *,•מ ׳יס ליעל ונבתכ דבכו .ל־כע תוכרב
 םיכרבמ סא םידבעו .ח״הרב תוכרבמ םישנ 0(£י (הל רוזחל ותעו היה ׳יפא ס״הרבו רחשה תכרב ךרבמו תוצמב
 יבג ב״ל חוא לדנה םעטה יסל סנה ת״הרב םוש רועינב ירחא תינש ךרבי אל בוש כ׳׳חא ןשיו ןשילו
 חונברקס ׳ס רמול ןיביימש יפל הרותה תכרב !יכרבמד םישנה תיא וימ ׳יסב חירפה ש״מכ אלדי םויב ;םיכ ל״והד הכרב
 םה םנ ןיבייח אהד ןכ ל״י םידבעב םנ הלפחב !יבייחש ומכ :ש״יעי זדכ חוא י־טמ ואיבהו ג״י תוא •יסה הזבי ׳מ
 ןיביימד םעטה יסל לבא ,׳ב ׳יעס ו״ק ־יס םימכ הלפתב הרמואלמ ןיתמיש .ייבו ימשל ןתונה תכרבמ ץומ □ש (ל
 דומיל ינד סניאד םידבעב ךייש אל הז םהלש ןיניר דומלל ארמגמד בסכ ג־י תוא חירפהו ,םויה רואיש דע
 םהל ןיא ז״פל כיאי א״ע ׳יעס ז״סר ׳יס רריב ש״מכ ללכ לוגנרת לוק עמש םא הלילס תיצחמ סנמזר עמשמ רהוזו
 ,הזב קפתסנש ד״י תוא א״א ג״מרס ןייעו ,ח״הרב ךרבל ש־ארה טקנ אתקיספ אחלימ אלא .הזל הדוי ש״ארה םגו
 ןיכרבמ סידבעד עמשמ נ־ע ט״כד דודל הלפס רפס ירבדמו ליק עמשש לכש ימנ ינכ ןיאו וז הכרב ךרבי יאדו רקבבש
 בלל הפי ןייעו .ם״ועי הלפסב ן־בייחש ןויכ הרותה תכרב ךריל לוכיש תויקנ וידי ויה אלו ךליאו הלילה תוצממ לוגנרתה
 ׳יסבו הסנכב ׳ג ־יעס ז״פק ׳יס חיאב !ייע ריעו ,ד״וי תוא כ*כו .ש״וטי םויה רוא םדוק וליפא הצריש הטש לכ וז הכרב
 תוא ׳יסה הזב ע׳תפו ,םש םינורחאבו ההגהב ׳נ ׳יעס ביפר ןמרבמ ויפ היצח רחאד שרופמ רהיזנ לדו ר חוא ר״בחמכ
 ןיא ליבס ל״קו הז ןידב אחגולפ שיר ;ייכ כ*עו ,ק״ודו א*כ לש וגהנמ היה ךנד בתכ י״כ יישרל סדרפה רפסנו .התוא
 םירחאמ ועמשי אלא הרוחה תכרב ךרבל םידבעל סכל ומוקב ימשל ןתונה סכרב סגו תוכרבה לכ ךרבל ל-צז י־םר
 יכ םגהנמב וקיזחי ךרבל גהנמ שי םא ךא .תאצל ונווכתיו ל״כט םיבר ןכו םימלש ונהנ ןכו ל״ז *"ראה נ־כו .תרומשאב

 :׳ב תוא ביט ׳יס ל״שמכ ל״בס ןנירמא אל גהנמכ ירמא כ״נו .גיי חוא ת״טפי ׳ג חוא ע״יב רודיסו זימד ץפ רמהו
 ׳וכו הכרעמה רדס א״יו דימתה ׳פ םירמואו ההגה (א הכרבל שי יונשל ןתונה ל׳ח א*י חוא ׳ה ׳יס ג*שק ורפסב
 ייראהמ ל״ז ו״חרכמ לבקש הלפתה חסונ יזו לוגנרתה לוק עמש אלש (ןא תרומשאב םקשכ תוצמ רמא
 רעש מ־עפו ,ד״ט ץונ (ןד ׳ומה רטשב הבותכ איהו .ל״ז ןכו .זימ ׳יס ד־בחמ ןהב בייחתנ אלש (ןא תוכרבה ראש םע

 :תונברקה בקעי וניברל םימשה ןס ובישהש י״כ סדרפה ׳סב יתאצמ
 ונידקפו ךינפלמ בוט ןורכזנ ונרכז וניתובא יכלאו !!,הלא !נא כ״כי •ל"כע ויבי אצייכו ליגנרח לוק עמש אל ׳יפאש ׳ורמס
 תדוקפו לש תילד הנה ,יטו העושי תדוקפב ז״י יוא י״טמה ם״מו .ש־וטי א״י ׳ואו דוי ׳וא ו״מ ־יס דיסב ליטל
 ׳וטה רעשב םימכ הדיקעה ׳ס רמאי כ״חאי) השיגד היה,ר ןכ וניא ש״יעי דיספמ וניאו סויכ רוא דע החינהל יפט (ןידעד
 תדימב ׳וכו וימחר חא א״א שבכש ומכ ע״שבר .(ברנ ־א (ןד ו׳מ ׳יס ל״שמכ הרחאמ םא דיספמ אוה אלא םילבוקמכ תעדל
 ןידכ תרושמ םינפל ונל סנכתו םימחרה תדימבו דסחכ :׳ן תואו י׳יח חוא סשל ונירבדב דוע ןייעו .שרעי ט״מ חוא
 יוכו ךיהלא ׳ס ךאיבהו ׳וכו ךפא ןורח בושי לודגכ ךבוטבו םדיק הרסא סאו .׳וכו ןיתמיש דיסחה תשרפו □ש (אל
 ךל וננח ׳ה ךאיבנ י*ע רסאנו ,ךיתובאמ ךיברכו ךביטכו ריזחל ךירצו םימכח תנקת ח״י אצי אל םויה רוא
 ׳וכו בקעיל איה הרצ תעו רמאנו. ,הרצ תעב יונו ונייק אלדו בתכו .׳ב חוא ע״יב רודיס .םויה ריאישכ הרפואלו
 ביתכ ל*ז ש״שרה רודיסב) יוכו רצ ול םתרצ לכב רמאנו :םרעי ׳; ׳יס חיאח ל״קמ ׳סב ליז ןזח יירהמכ
 וניתובאל תעבשנ רשא רע ׳וכו ךיפכ לא ימ לש םיקיספ סג ךרבלו דומלל לוכי םימ ול היה אל םאו .ההגהב □ש (בל
 ולא (יוכו ישדק רה לא סיחואיבהו קיספ סגו ,םדק .ימימ ז״ק תוא ד ־יסל ונירבדב ןייע .יונו הליטנ אלב
 ל־צו ,!*היעב םהיתורפמ לכוא םתוא השופ םדאש םירבד :דיסב הזב ש״ס

 סהיסוריפמ (חל)



 ףכ םייחה חמ תוכרב תוכלה
 רחשב םימש ארי שיא אהי םלועל .םדנ תפסותב םסיסוריפמ
 ןמש ישדקמ םע לע ךמלועב ךמש שדק .ףיכ סע .יילמכ
 ןעמל בורקב ונעישותו וננרק היבגהו םורת ונכלמ ךתעושיבו

 םייקו ית םימשבש ינינא .םיברב ומש שדקמה ךורב ךמש
 :יוכו דשח ונמע השע

 סיסה רמאי ׳ונו ׳הל הברמו קיספ םדוק דיסחה ׳ס רחא
 םוטפ חסונ הזו .הברעו ־פ כ־חאו ׳ובו תרטקה
 ןיבו .הלפח ףוסב כ־סא ןיב חונברקה רדסב ןיב תרטקה

 :וחסונ והח .הרש םליכ החנמה סלסתד תרטקה םוטפב
 ר״ח רכו ךינפל וניתובא וריטקהש וניהלא יה אוה התא
 קושפ הב ףיסומ היה אלו ־יכו תרטקה םוטפ
 לטונו ,םדא ינב תצק גהנמכ התנוכתמב השעת רשא הרטקהו
 רבד םה םהינש יכ דחיב דרנ תלובשו ׳וכו וינפח אלמ סהמ
 הנושאר דרי ןיסירפק ןיי .השלש הפולק .םימס יחש אלו דחא
 הימודש חלמ ןיסירפק תלמל ךימס אוהש יפל חתפב אלו יריצב
 הנשמב רומאה עבור סחש יכ בקה עבור ל-צאו עבור
 קיריחב איהש לכ ןדריה תפכמ •בקה עבור אוה אתיירבבו
 .תפכמ אלו ףחכ תויתוא איהש תפכ ל״יו) ,אוהש לכ אל
 כ״כו ,ג״ע ב־שד ץש כ*כו .׳ט חוא ו״פ הישעה תלפתב ח״מ
 ידכ האב איה המל אנישרכ תירוג .(ל*ז ש״שרה רודיסב
 המל ןיסירפק !יי ,האנ אהתש ידכ ןרופצה חא הב תופשל
 ימ אלהו הזע אהתש ידכ ןרופצה חא וב תורשל ידכ אב אוה
 ארפק רב ינת .רכו רמוא ןתנ יבר אינת ׳וכו הל ןיסי םילגר
 אלו אושב םימשבל לש תיבכ .םימשבל הפי לוקהש ינפמ 'וכו
 תותירכ)ארמגב ל״זרא ׳יפב הנה יכ א״ב תצק גהנמכ ץמקנ
 םימשבכ שחובש העשב םדאה יפמ אצוי לוקה לבכש (ב״ע ו״ד
 צכי רואש לכ יכ .םשובמו ףדונ םחיר אהיש םריג תשחכמב
 םיקוספ השלש רמאי ןאכו .׳הל השא ינממ וריטקת אל שבד
 העישוה ־ה יוכו םדא ירשא תואבצ ׳מ וכו ינמס תואבצ ׳ה
 םיקוספ יג וירחא צ*צ תרטקה םוטפ רמאיש םעפ לכבו ׳וכו
 רסא קוספ סוש רמאי אלו ׳וכו ׳הל הברעו רמאי כדראו ,ולא
 חבשל ונילע רמא םירודיסב םפדנש ומכ הלפח םוש אלו ללכ
 ןידכ תדמש ךינפל עודיו יולג םימלועה ןובר .אחחסונ הזו

 התוא רמאי לא ל" ר הפגמכ היהיש ןמזב וליפאו ,׳וכו החותמ
 םוטפ רחא רמול וגהנש םתואמ רחא ק׳ספ סוש אלו הלפח
 רעשנ ןייע) ׳וכו םהיבא לארשי םכילא רמאיו ןינכ תרטקה
 רמול גהונ היכ אלו (ד"׳ ףד רחשה חלפת ישורד ףיס ׳ויכה
 גהנמכ ׳וכו םישבכ ינש חבשה םויבו קיספ תבשה םויב
 התע ןיאו סגש ףסומ ;ברק ןינעמ םה ולאש יפל םידרפס
 ׳וכו רדהמ היה ייבא .תירחש חלפת םויס רחא דע םנמז
 ׳וכו רדסמ ייבא אלא הוכ תביח אחיל ריטנו גילד אמויב)
 הוה םע ייבא לש דויה ףרטצת אלש יוכ רמול ןוכנ ןכו
 סוה תבית דמול ןימכחחמ שיו ויתויתואב םשה ארוק היהיו
 הוה רדסמ ייבא םירמוא סה ךכו ׳זנה םעטמ רדסמ רחא
 ׳טמיג הוכי רדסמ׳ ח״ר היהיש דועו .אוה ןוכנ הז םנו ׳וכו
 ןינמכ ה־ס ׳טמיג הכרעמה־ רדסי חירו .כ־מ םב ןינמכ ה״מ
 ׳וכו םירבאל תמדוק תרטקהו חלמ לא ךטיגכב .(ירדא םש
 חרטקו קר תמדוק תלמ ריכזהל ךליאו ןאכמ דיפקהל ןיא
 זאו הנורחאב םהש ןיכיזנכ דע ׳וכו החנמל םירבאו םירבאל
 םלשכ הילע ׳וכו םיברעכ ןיב לש דיסחל ןימדוק ןיפיזבו ל״צ

 ;םילבכ רמאי אלו .םלוכ חונברקה לכ
 דחיב תוביח ינש לכ רמאיי ׳יכו ךנימי הלודג חכב א]א

 הרורצ ריתת קיספיו ךנימי תלודג ,קיספיו תכב אנא
 ונילצא ראבתנש המ לא ןיטל אוה םעטהש ד״עלנו .קיספיו
 תויתוא השש וב שי ב״מ לש תימש ׳זה ולאמ םש לכ יכ
 יילגר הסכי םיתשבו וינפ הסכי םיתשב ׳יחב ׳גל םיקלחתמו
 םנ .דחיב תויתוא ינש לכ רבחל ךירצ ןכלו ,ףפועי םיתשבו
 ומויס רחאו ,ןוגינבו המיענב הז חבש ל״ז ירוס רמוא היכ

 :ו״למכשב רמאי
 חיש הז אהיש ׳וכו בירקהל ונחיוצ החא םימלועה ?ןבר
 סג ׳וכו ךינפל הצורמו לבוקמו בישח וניתותפש
 ןמ וא הרוחס ןס קושפ הזיא וא השרפ הזיא ארוק היהשכ
 שממ ומעט ןיגינ יפכ ורמוא היה םיבותככ ןמ וא םיאיבנה
 הליגמ תכסמ ףיסב ןייעי] ׳וכו םיאיבנב סא הרוחב םא
 קוספ ןמוקמ והזא םדיק דמיל גהונ סיס אל [א״ע ב־לד
 ינב תצק גהנמכ ׳יכו ינגל יתאב ׳וכו ןמית יאובו ןופצ ירוט

 םיבותכ ינש ןאכו יזכו סודכ ג״יב רסוא לאעמשי יבר .םדא
 ׳ינ) חתפב אלא ףכה יריצב רמוא היה אלו ז״אז םישיחכמה

 :׳וכו לארשי לע שידק רמואו (ו״כ
 אלו והיפ יטפשמו ויתפומ ׳וכו ומשב וארק ׳הל ודוה
 דמועמ פ״ב רמאי ׳וכו ךולמי ׳ה ךלמ ׳ה ךלמ ׳ה .ויפ
 ,רמיעמ כ״ג ׳וכו ץראה לכ לע ךלמל ■ה היהו קוספ כ״חאו
 רמאיו (סבומ אל לבא בשי בשיל הצרי סא ל״ר) בשי כ״חאו
 חצנמל רמאי לוחב אוה םא כ־חאו ,היוללה דע ונעישוה
 רומזמ רמאי סבש אוה םאו ׳ובו ריש רומזמ תוניגנב
 םירומזמה רדס רמאי כ״חאו ׳וכו לא דובכ ■םירפסמ םימשה

 :עדונכ לודגה ללה םויש דע ׳הב ם־קירצ וננר םהש
 םויש דע ותוא רמאיו דמיעס םיקל ךירצ רמאש ךץןב
 רמאיו .בשי כ־חאו תוחבשתב ללוהמ ךלמ הכרבה
 ,בנ שמשמי רמאש ךורבל יעיגהבו ,בשוימ הדותל רומזמ
 זומרל הזו ,הכרבה רמנ דע ודיב םזחאיו וינפל רשא תויציצה
 הריציה םלועב סה םהינש דמאש ךירג ןכו תויציצה ינש ינ

 ;וחסינ הזו ךורב ג״יו תוביח ז״פ וב שי רמאש ךורב
 רמוא ךורב אוה ךורב ,סליטה היהו רסאש ךורב
 ,תישארב השוע ךורב .םייקמו רזינ ךורב .הביעו
 םלשמ ךורב .תוירבה לע םחרמ ךורב .ךראה לע םחרמ ךורב
 הדופ ךורב .חצנל םייקי רעל יח ךורב .ויאריל בוט רכפ
 הפב ללוהמה ןמחרה בא לאכ ה־׳מא י״אב .ומש ךורב .ליצמו
 ךדבע דוד ירישבו .וידבעו וידיסח ןושלב ראופמו חבושמ ימע
 ךראפנו ךחבשנו ךלדגנו תורימזבו תותבשב טיהלא ׳ה ךללהנ
 ךלמ םימלועה יח דיחי וניכלא ונכלמ ךמש ריכזנו ךכילמנו
 ךלמ ׳ס החא ךורב לודגה ומש דמ ירע ראופמו חבושמ

 תיבה אושב תוירבה לע םחרמ ךורב ל״צו .תוחבשתב ללוכמ
 ליצ םג .תולכיהה 'סב רכזנ ןכו .םלוחב רויכו קרימ שרהו
 אוה הפב חלמש יפל ד״וינ יפב רמאי אצו וסע הפב ללוהמ
 ןישה תוחבשתב םג ,שיבב םיש תובית ז״פ ןינמכ ז־ם ׳יגב
 אוהש בתכ ל־־ז ק־ררהו ,םיקדקדמה ש״מכ קרושב אלו קריחב

 :(א״נ ׳יס ןמקל ןייעו) תראפת לקשמב
 רמאיו ׳וכו םוחר אוהו ׳יכו ריבכ יהי ׳וכו הדוחל רומזמ
 וחוא רמאי רכו דוד ךרביו .חבשב וליפא הז קוספ
 סיכלאה ׳ה אוה התא ולא תוביח ׳ד רמאיש דע רמועמ
 חלמב כ־חא בשיו .הז !ינע ךרואב לדנכ ה־יהא םהלש ח״דש

 :תרחב רשא
 פ*ב הז קיספ רמאי .דעו םליעל ךילמי ׳ה רנו רישי ןא



 וע ףכ םייחה ומ רחשה תוכרב תוכלה
 סיאק היתוכלמ ד םוגרה ןושלב ־נ םעפו םדקה ןושלב
 ׳סל יכ ׳וכו וכלה לארשי ינכו ־וכו הטרפ סיס אב יכ ׳וכו
 חבסשי ׳וכו ךלמל ׳ה היסו ׳וכו םיעישומ ילטו ׳וכו הנולמה
 ׳וכו חבתשי םדוק לארשי עמש קיספ רמאי אלו ־וכוךמש
 רמול ייא םג ׳םיספדנה םירודיס הצקב אצמנ רפאכ
 לכ תמשנ םירמואש חבשב אוה כיאא ׳וכו ךסש חבחשי ןכבו
 הרובג הלודג ׳וכו ךמש חבסשי ןכבו ימוא ב״מאו יח

 ,ס״יב רדסה ןכ יכ הרובגל הלודג םירקיו .סראפחו הלכה
 תוחבשחב ללוהמו לודג ךלמ י״אב "המורמ ׳פ רהוזב רכזנ ןכי
 הרמז ירישב רחובה .ש״בב ליעל םעטכ ם״סכ קיריחב ויחה
 חבש יכ ׳א הנח יפמ יסעסשו .ןמא םימציעה יח לא ךלמ
 ,הכרבה םויס רחאש ח־רב זמרנו .הדנ א׳יא ונקיח הז
 םישעמה לכ ןובך ■חוסשנה לכ אריב ,תואדוהה לא
 אל ינא םנמא ,םימלועה יח לא ךלמ הרמז ירישב רמויה
 ׳יחהש יתטמש ינא םג ש״א) • ליז יריממ הז רבד יתלבק
 תויתוא ׳ד וב זמרנו ס״פה המלש התוא ןקיח חבתשי תכרב
 תליחתש רמול רשפאו ׳לאהי ונכלמ־ דעל׳ ךמש׳ ת״רב
 ךורב לש המצע הכרבהו היטה המלש החיא ןקית הכרבה
 אמלעב ןרימאד דע םידק רמואו (ה״ט א׳־א התוא ןקיח ׳וכו

 : וחסינ הזו _
 רמאיו .רודיסב בותככ ׳וכו אבר הימש שדקתיו לך3תי
 ׳א הביחב אלו תוקלוחמ תובית יחשב ארב יד
 ליחתמ ׳זה ולאמ הניח לכ ללהתיו דע חבתשיו ןמ סנ .ארבד

 ל״נכ קריחב ׳אה ויחה אחחבשח .ןיוו ׳ז םסו ו״או תואב
 ךא םישידקה לכב גסמ הז םידק חסינו ,תוחבשת חלמב
 חא וכרב .םהיבא תתיס לט וחוא םירמואש םימותיה םידקב
 .דעו םליעל ךרובמה ׳ה ךורב להקה ןינועו .ךרובמה ־ה
 חבתשי שחלב להקה לכ ורמאי וכרב רסוא צ״סש דועבו

 לד ס־רומ כ*כו) ׳יסב בותככ יוכו ה־׳ממ לש ומש ראפתיו
 ¬ו חוא םשל ונירבדב ןייעו ׳א ׳יעס ז״נ ׳יסב ההגהב

 :(ד׳־סנ חנ ם¬מ
 סכרב ליחתישכ הנה ׳וכו רוא רצוי הדנא ׳ה החא "חרב
 הלפתו איה יכ די לש הלפחב שמשמל ךירצ וז 1
 יבועבו .ליעל ראובמכ האירבה םלועב םס רוא רצוי לש
 אלא ובוטו רמאי אלו .תישארב השעמ דימת םוי לכב שדחמ
 השעמ סא םוי לכב שדחמ ח״ישה יכ אוה ׳יפו .ובוטבו
 .המורת ׳ס ׳זנכ םיקידצל זונגה רוא אוהש ובוט י״ע תישארב
 םיהלא ירבדב לוק רמאי אלו ,םייח סיסצא ירבד לוקב
 המיענבו חלמ ןיב קיספהל ךירצ השודק המיענבו ׳ונו םייח
 ולאכ אוה ןינעהו •קרושב השודק ל*צ סגו ,השודק חלמל
 השודק םינוע דחאכ םלוכ המיענבו הרורב הפשב ןכ רמוא

 םהרדובא כ״כו תואבצ ׳ה קיקק האריב םירסואו ,המיאב
 תמועל םיאשנתמ לודג שערב שדוקה תויחו םינפואהו ,לד י*שר םנו
 חסונ אוה ןכו ׳וכו םירמואו םיחבשמ םתמועל םיסרפה

 :םיזנכשאה
 עודיה לאל ל־ר ץפקי דמלה ל״צ ,תומיענ ךורב לאל
 הדוקנ היהת םאו ,תומיענ ול ונתי ךורב אוהש
 לאה יכ הנבה ול ןיאו ךורב לש לאל שוריפ היהי זא אבשב
 תא דוקנל ךירצ סייקו ימ.לא ךלמל ןכו "ךורבה אוה ומצע
 םייקו ימ לא אוהש עודיה ךלמל רמולכ ץמ(ד3 הנושאר דמלה
 ל*נכ קיריחב דוקנ ויחה ,ועימשי תוחבשתו ורמאי תורימז
 יוכו דיסמ םיי לכב ובוטב שדחמה .תוחבשתב חלמנ שיבב
 ,דימת םוי לכב שדחמ ובוטבו יבג לישמכ ובוס שדחמה אלו

 תמיתח םדיק תורואמ ןיקתהו םיזנכשאה גהנמכ רמול ןיא םג
 :םידרפסה גהנמכ אלא הכרבה

 ונבל קבדו ךתרותב וניניע ראהו ׳וכו םלוע תבהא
 רוא הרוחו הב רמאנ הרותה יכ ל׳צכ ךיתיצמב
 .הרותה תעידי לוסלסה חכב !יבסל וניניע הריאמה איהו
 םיגהונה ןמ ךסה ,תיצמה םייקל בהאיש ךיחיצמב ■ונבל קבדו
 רסמ ךרמו אבו ךיתרותב ונבל קבדו ךיתיצמב וניניע ראהו רמול
 כ־חאו ויפסכ יחש ג״ע תילטה ידדצ ־ב םישי ׳יכו ונילע אבהו
 ולאמש דיב וגל לע םחיניו ולאמש דיב תויציצ עברא ץבקי
 ומכ םימייקו םייח וירבדו דע ש״ק ארוק אוהש ריע לכ
 תוסנכ עבראמ הרהמ םולשו סכרב ונילע אבהו רהס .ל״תנש

 : ל-צכ ׳וכו
 םילשיש דע ינימי דיב ויניע רובסיו ׳וכו לארשי ^עמש
 ךרי לע תואל םתרשקו לא עיגישכ ו׳ילסכשג
 .ר״שתב ךיניע ןיב תופטוטל ויהו .די לש הלפמב שמשמי
 אוהש רמאיו לא עיגישכו ׳ורו םתוא םתרשקו לא עיגישכ ןכו
 םשרושו !ימי ריב תויציצ ׳דה יטומ ישאר חקית תיציצ ׳ם
 הנוחנ ךכ םחינתו לאמש דיג ויהי תילטה יסנכב חוזמאנה
 היהת תיציצ ׳פ רמוא התאש דיע לכו .לאמש רצב בלה לע
 וחוא םתיארו לא עיגתשכו םהה תויציצב לכתסמו טיבמ

 ׳סנו םינואגה תבושתב ש״מכו םקשנתו ךיניע ג״ע סריבעח
 לכתסיש ע״ס ח׳מר !ס ׳א איה וזש ק״מס יקנה הלוג ידומע
 םידמחנו םינמאנו םימייקו םייח וירבדו לא עיגתשכו .תויציצב
 יחישמו ךיניע ג־ע םריבעתו םקשנת דעל תלמב הנה דעל
 ריצ ונירצוי וניתובא לאוג ונלאוג ■ןכרדכ הסמל ולשלחשיש ךדימ
 ץמקב םייקו ימ לא ךלמל .ונירוצ רמאי אלו ל׳נכ וניחעושי
 סר ־וכו ךורב לאל יבג ל״הנש סמ ד־ע אושב אלו דמלה
 ליצ .ארונו רובנ לודג רמאי אלו ל״צכ ארונו לודג אשנו
 בותככ דיחי ןושלב אלו םיבר ןושלב םלאוג ןוילע לאל חולכח
 םוקת ןוילע לאל תילהח ךרמאבו .ןוילע לאל הלהת םירודיסכ

 : ח״י תליפת ךיס דע דמועמ

 ונילע ךרב רמאי ךרומבו וניכרב רמאי ץיקב הדימעה
 ץיקנ ןיב ונילע ךרב רמול ונהנש םתואכ אלש
 דוד אסכו ׳וכו ךריע םילשורי ךותב ןוכשת .ךרוחב ןיב
 דוד אסכו םיגלדמש םתואכ אלש ל״צכ ׳וכו ךדבע
 חא תכרב ןיעמ אלא וז הכרב ןיעמ הניאש םירמואו ךדבע
 ׳א םדא חצמב ל־זימ לכתסנ ׳א םעפו ׳יכו ךדבע דוד חמצ
 ליבשב הז היהו המילש ח׳י חלסת הללפתה אל ךימי לכש ל*או
 ךכש אוהה שיאה ול הדוהו ךדבע דוד אסכו גלדמ היהש
 תיב ךמע תיראש לעו םידיסחה לעו םיקידצה לע .גסינ היה
 ׳ס ונלוק טמש ,ל׳צכ 'וכו םהירפוס תיב תטילפ .לעו לארשי
 תביח לא עיגישכו .ל׳צכ ׳וכו ונילע םחר ןמחרה בא וניהלא
 ויאטח לע יודיו רמאי ׳יכו ונבישת לא םקיר וניכלמ ךינפלמ
 לוחסתש מ״רי ךינפל יתעשפ יתיוט יתאטח ע־שבר הרצק ךרדב
 יתעשפשו יחיועשו יתאטחש המ לכ לע יל רפכתו חלסתו
 הדוסי הצרי םאו .הזה םויס דע יתארבנש םוימ ךינפל
 ךירצ םג .׳יכו וניכלמ ךינפלמו .רמאי כ׳חאו תוטרפב ךרואב
 גמאיש םדיק הזה סיקמב הרצק ךרד ויתונוזמ לע לואשל

 : ׳וכו וניכלמ ךינפלמו

 אל דרפס ינב גהנמכ ךצירענו ךשידקנ רמאי הרזחב
 ךסש חא שדקנ םירמואש זנכשא ינב גהנמכ
 ינג גהנמכ ךשידקנו ךצירענ רמאי אל ךסומב ןכו ׳ונו

 חכשא



 ףכ םייחה חמ תוברב תוכלה
 ץישה עיגישכו .ררשש ינג גהנמכ ׳וכו ונחי רחכ (•יכ זנכשא
 םש דמעש םיקמל רוזחל זא סראה ליכי ׳יכו ךשידקנ לא
 םידיחי חצק גהנמכ אלש הדימעה רסא רע סש ראשיי הלפסב
 םולש סינסינו םהירוחאל סועיסס ׳נ םיטשופ השודקה רחאש

 :חיעטב :הנמ הז לכו סנאמשו םנימיל

 רמאי םולש ךל םשיו לא םיעיגמשכ סינהכ חד״ורר
 רודישב ביתככ ־וכו ךלש ינא ע״שבר םלוחה

 ונעיש ידכ םינהנ סכרב רמג םע וז הלפס םילשהל ול שיו
 .ע־שבר לש וז הלפח םייקסח זאו כ־ג וחלפת רחא ןמא להקה
 רקיעו ללכ קיספהל יל ןיא םיפא חליפנל הדימעה חדזח ןיב
 כ־׳חאו ׳וכו ל־ס וניחובא יהלאו וניהלא יודיוה חרימאב יחלוז
 .םיסא הליפנ השעי ךכסו א״פ חודימ ג״יו רובעיו רמאי
 םרמואל ןיא דרפס ינב ־יסב םיבוחכה םיקושפ ב*ע םתואו
 תובר םימעפ רמיל הברי אלו .כ״חא אלו זא אל רקיעו ללכ
 הברדא יכ הברה םימעפ סייודיוב הברי אל סנ .רובעיו
 אמוי) לדר שדנ ד״ע ואיק לט בש בלככ אוה יודיו לפוכה

 ;־וכו הזה כ־׳סויב םהילע סדיחהש חוריבע (ב״ע ו*פ

 ל״צכ תודיסחב גהנתמו םימחר אסכ לע בשוי ךלמ לא
 אוה ולא חולמ חירב יסל ו״יו אלב גהנתמ רמאו אלו
 יתאצמ ןכו ש״א) •בורכ לע בכריו דיסב בררר לדנ יימא

 :(וייו סע גהנתמו םינוקיתב שרופמ
 עקרקב תוחומ וינפו ויכרב ןיב ושאר םישי סיפא תליפנ
 ד*י ןיד ה־־ס הלסח ת כלה) ליז ם״במרה םימכ
 רמאש סיפא חליפנד ־ג שורד ךושב ל״ז ו״מרהומ שיח ןייעו
 אלש וינפ לע לפונשכ רהזיש םירבחה ןמ דחאל לד י״ראה
 ועורז לע וינפ םישי םנמא שממ תילאמשה ודי ךות וינפ םישי
 יוכו ויכרב ןיב ושאר םיפי בתנ אכהד ג״עאו .ש״ועי ילאמשה
 םיכרד ינשמ תחא םדא השעיש רמול ליז ייראה תנוכד ל״י
 ם״במרה בתכ םשד ל״ז ם״במרה ש״מכ ש״זו הז יא הז וא
 היוחתשה השיע אוהש ימ םיו הריק השוע אוהש יס שי ליז
 וינפ סממ לבא ׳וכו וינפ לע לופיל יאשר בושח םדא ןיאו יוכו
 איה הריחבהש אצמנ ל״כע עקררב םתוא שבוכ וניאו םעמ
 ב״א אלא לופיל יאשר יניא בושח אוה סא קר םדאה דיב
 אלא יקופאל אחא אל רבח ותואל לד י״ראה ול םימו רכו
 ןמש ברהל ןייעו .שממ תילאמשה ירי ךיח וינפ םישי אלכ

 םורדב םשד קלחל הצרש ׳1 חוא הלפהה חסינ םורד לע ןושש
 ע״יבל התימל דרילו התימל ושפנ רסומ וניאש יסב ידיימ ׳נ
 בישהל שיו .שיועי ׳זנה דדנ ןיממש •סב יריימ אנהו ררבל
 רסאנ ךיאו ם״ועינ ןיממ היה כ״נ רבח ותוא אכד וירבד לע
 (ש״מכ ליי אלא ׳וכו ושפנ רשומ יניאש ימב יריימ םשד
 ונרזע דע בשוימ וניכלמ וניבא רמואו ושאר ךקוז םילשישכו
 םוקי זא ישימח םויב וא ינש םויב אוה םאו •יכו ונעשי יהלא

 לבא דרפס ינב לש ׳יסב ספדנה םוחר אוהו רדס רמאיו
 סיפא תליפנ ן־בו הלפתה חרזמ ןיב אוהכ רדסה רמאי אל
 בשוי ךלמ לא רמאי ימו טיעשי יסלא טירזע •קוספ רחא אלא
 רובעיו'וכו ונהמת יוכו רובעיו ׳וכו הנומא ישנאו רובעיו יוכו
 ■וכו םוחר אוהו רדש לכ ךכ רחאו רכו שעת לא ארא יוכו
 רמאו •אמלעב ןרימאר רע שידק ץ״ש רמואו םיבשוי כ־חאו
 הזב ןיא רובעיו פ־ג וא םינש םירמוא התעש י״סעא ליזומ
 רחאש שידקנ וא םידקה הזב גהונ היה ליזומ םג .ירכו שפח
 סידסוט להקה לכ זאש ימיקמל תיס תרזח רחא וא הדימעה

 ןרימאד דע ׳יכו רישי ןמא הנעיש דע רמועמ ראשנ היהש

 היה אלש סישירקה ראשב כ*אשמ בשוי היה זאו אמלעב
 .יה ךנעיו •ךתיב יבשוי ירשא רמוא כ״מא •רישיא תונעל דמוע
 ■וכו דודל הלפח :יחאו לבקתת שידק רמואו יטו ןויצל אבו
 וחסינו תרוטקה םוטפו ׳יכו ׳ס לא הוק .אמלש אהי םידקו
 יוכו והילא יבד אנת .ש״ועי תונברקה רדסב ליעל ש״מכ
 ע*שבר ".דיסב ש״מ רמול ןיאו .לארשי לע שידקו ׳וכו אירא

 םיקוספ ראש אלו וימ הפנמה ןמזב וליפאו ׳וכו עודיו יולג
 הוקנ כ״עו יוכו חבשל ונילע .הפנמה ןמזב ןאכב רמול םיגהונש
 בשי נ־׳חאו םיכב םחיניו דמיעמ רישת ריסי כ*חאו יוכו ךל
 סיכב םחיניו החנה תעג איהש וסכ בשוימ י״שח רישיו
 ירומ היהש רמא םוחה ימיב םימעפלו תילטה ריסי כ״חאו
 ושאר לעמ תילטה ריבעמ היה ושאר לעמ רישת רישמ ליז
 ךכ רחאו די לש ןיליפת ריסמ כ״מאו ויפיתכ לע הדירומו

 :ירמגל תילטכ ריסמ
 תעיקשל ךומס הרמוא סיס םא החנמה תלפתב לבא
 ךכיח סיס הממה העקש רבכש האור היהו סמחה

 ןיב תילטה דירומ היה כיסאו רישת ושאר לעמ ריסמ
 ויפתכ ןיב אוהשכו אוה תיציצ ןמז ואל הלילד םישמ ויפתכ
 ירומ לש םיגהנמה ׳סב ראבנש ומכ הליל אוה הא ששח ןיא
 היהיש ןוכנ ןטק תילט יכ הלילה תביכש ׳סב ־תי ןמקל שנ ,.ליז
 : ראבתי םבי ומע ןשי הלילבו םויב דימת םדאה לע
 בירעמ ורבדב דשא הנושאר הכרבב תיברע תלפת
 >5כ .הנובתב םירעש חסופ .המכחב םיברע

 חתיפ רמאי כ״וראו .קיספיו המכחב םיברע בירעמ רמאיו
 ׳וכו םיתע הנשמ רמאי כימאו .קישפיו הנובתב סירעש
 םיבבוס הנובתו תער יוכו םישעמה •לכ לע ןודא לא חבשב
 שדקכ ינפואו תויחו םיפרש •וחוא םיבביס רמאי אלו ודוס
 רמאי אלו .ןרדס ק יכ ׳ע ןוקית סיניקיתב שימכ ליצכ
 תויחו האירבב םה םיפרש יכ שדקה תויחו םינפואו " םיפרש
 ט״ויו תותבשב ךסומ תלפת רחא .הישטב םינפואו הריציב
 לומב ומכ תרוטקה סיטפ יסו דכו ׳הכ שודק ןיא רמאי
 ןינע .ט״ויו תותבשב ורמואל אלכ ונהנש םתואכ אלו
 יאצומב םרמואל םיגהונש תילעמה רישו אתיב אפלאה
 ל״כע רקיעו ללכ םרמואל גהונ סיס אל ליז ירומ חבש

 ראבתיו .,יסה הזנו ודנ ׳יסב ייבו רוש ;ייעו .רובה רטש
 :דיסב ומוקמב רבדו רבד לכ דוע

 רמאש ךורב דע הלפתה חלמת ןמ יכ תחא המדקה י^ךן
 רוא רצוי דפ רמאש ךורבסו •הישעה םליע איה
 םלוע אוה חיי חלפת דע רוא רצוי ןסו .הריציה םלוע אוה
 ירשא ןמו .תוליצאה םליעב א!ה ח״י תליפתו .האירבה
 .האירבכ םלוע תויהל רזוח דודל הלפח דע ךמיב יבשוי
 םשמו .הריציה םלוע תויהל רתח ׳הכ שודק ןיא ־דע םשרו
 ךירצש איה הניכהו .סישעס םליע אוה חבשל ונילע רע
 םלוע םירשקתמו הלעמל הטממ תומלועה תולעל הלתסב
 תומלועה לכ םיאצמנש רע ונממ ןוילעה םליעב ןותחתה
 תלפת ןיללפחמש תעב תוליצאה םלועב םירושק דחי םליכ

 ךירצ ךכ רמאו .ןוילעה גוויזה םש השטנ זאו הדימעב חיי
 ודירוהל ךירצו .אוהה גוויזה ןמ ךשמנה ןוילעה טפש לבקל
 טירמואב ןכלו .אסחל אליעס םינותחתה תומלועב הטמל
 ;ס עפשה ןדירומ ונא דודל הלפח דמ ךמיב יבשוי ירשא
 האירבה םלוע רדוסל הנווכה ןיאו .האירבה לא תוליצאה
 וכו ׳הכ םודק ןיא דע דודל הלפח ןס כ־חאו .ומצעב
 יא ןמ ךכ רמאו ׳הריציה לא האירבה ןמ עפשה ןידירומ

 שידק



 זע םייח חמ תוכרכ תוכלה חרוא
 הלוגה ראב לצא םירמוא תבשבא א :(סהרדובא) :ךומכ ימ י״י הנרמאת יחומצע לכ םש לע םיללפתמש העשב
 !נ צ־ ב •,לוט א הגה .ףסום וקוספב הרותב ןירוקש ינפמ ט״יו ח־רב אל לבאכ תבשד ףסומ יקוספ דימתה תשרפ

 :(רוט) א״כת ׳יס ןמקל אוה ןכו שדוח שאר אוהש םסרסל ידכ ןינהיג ןכו ח״ר ףסומ םג ןירינזמש א״יו

 ג״עא

 םייחה ףכ
 םינמיס א״י םנד י״כ תוכלמ רתכ רפס סשב ס־א ןב ש״וע ןידירומ ונא חבשל ונילע דע ךהלב ןיא יכ ׳סכ שידק
 סתוא הנמי כ״ג ׳וכו םימס ךל חק לש ארקמב וזמרנש ןידרוי זא חבשל ונילעב ביחאו •סישעל הריצימ עסשכ

 תלמשו ףטנבו םיחש הנמי םימס ךל חק ונייהד חיעבצאב לכב רחא שידק ונקה ןכלו .ימיקמב דמא לכ ,זנס תומלועה
 שמח דוע הנמי תינשה םימסבו השלש דוע סנמ י הנבלמי ׳ב סהש ס״עא הלסחל ־לואג ןיב קר .םלועו םלוע יוניש

 :תמא דוע סגמי סנז הנובלבו ראובמכ שידק םהב רמול ונקית אנ תוליצאו האירב תומלוע
 ןיוכל בוס ׳יוכו ונתייצ החא סימלועס ןוברו □ש (ה לכי .דדנ ד־יד ףוס שידקה שורדב תונוכה רעשב סעסה
 והילא בירקמש סמ ונל ליעוי וז האירק ירנש ־"ע א־יד רחשה חליסחד יא שורד רוכה רעשב ראובמ הז
 תיב ברה ,לד ש״סכ שדקמה תיבב !דימתה ביטל רוכז ו״ס הלפתה רעש חיעפבו .שידקה ישורדבו א־ע ב״ידו
 חוא ג״מ בלל הפי ןייעו .'ג תוא ר״בחמ ,ד״קח ־יס דוד חוא ה״כ ׳יס ל״שס ןייע דועו .ס״כבו א־ס שידקה רעשו

 .םש ־ותו תוחנמ ׳סמ ףוסבו הז לע בתכש המ ־א םילימ שיר קר ןרואיב םיקמ ןאכ ןיאו םילימ שי דועו .ז״כ
 םידמועכ םירבד םהש הלפתה תלעמ הלדנ המכ עדיל רמא

 ףסומ יקוספ רימחה ׳ס לצא םירמוא תבשב •א ׳יעס (י .ב״ע ׳ו ףד תוכרב תכסמב ל״זר םימכו םליע לש ומורב
 הז גהנמ לע בישה גיהנמה לעב םנמא .׳וכו תוחפלו תעגמ ודיש המ השעי המ לע עדוי ונתא ןיאש ס״עאו
 רמש לש דימת םע ףסומ ןברוק ריכזהל ןוכנ ןיאד בתכו םיש רסחי אלו תומשה חרכזאב טרסבו תולימה ׳יסב ןיוכי
 ל־שמכ ורמואל גהונ סיס אל ליז י־ראה ןכו .ייבו רועב ש״מכ ףרצי תובבל ןחובו תורתסנב עדויה ׳הו תוא וא הבית
 כ״כו .ט״סגהב ןרסא די כ״כו ,םרעי ׳וכו אוה החא הדנ :תובורמה וידסחבו וימחרב השעמל הבשחמ
 םירמוא ונא ןיא י־בצה ןראבד ג״י חוא ׳א ׳יס י״כרבה ׳ס א*מ בתכ .דימתכ תשרפ םירמואו .ההגהב □ש (ב
 .לד ןרמ ירבדכ הזב ןניגסנ אלו תבש ףסומ ׳פ תורימזב ויהש חונברקה תמגוד הדימעב רמאי תונברקה

 : ׳ב חוא ל״סח ,ב״ע ב־סד ךיש כיכו אל הרותב םיברד בתכ ׳ד תוא ריבחמה םנמא .הדימעב
 לבא ־וכו עעונתהל םיקדקדמה ונסנו ההגהב םש (ז 'ימאש ויבא ןואגהל הארש בתכו קרמה הלטה ןכו .הזל ושמ
 ג״יק ׳יס ׳ושחב עדנרס .עעונתהל ןיא הלפתב ןבא כיכו ׳ב תוא א״סכ כ״כו ם״ועי הזב ךיראהו בשוימ
 היתפש קר ןידמוט ןיא ׳ס אטוז יספלאב ע״מרס דיע כ״כו :ש״וטי ג־ל חוא ׳א ׳יס ליעל
 אל ףיגה עונענ יטיעמל אחא קרד ןל ארבתסמ תוענ םע רוביצב הרמואל רהזיו ,דימתה ׳ס םירמואו םש (3

 ןהימודו הרמזד יקיססב אלא הנרמאת יחומצע לכ ורסא ךרד .רוביצב חברקנ דימת ;ברק יכ ץשה
 לארשי ר־רהומ לביקמה גרה סרסא יבר תטישבו ל״כע ׳ג תוא ל״סח .׳א תוא ח־וקמב ביס .׳א חוא ריא .המכח
 ויתפש קר הלפחב עעונתי אלר ויתוהגהב בתכ ןכש קורס :איל חוא םדוקה ׳יסב ןייעו
 דיבע רסכ דיבטדי ריבע רמכ דיבעד לכד םגהו .תוענ םירמוא דיסחה ׳ס רחאו .דימתה ׳פ םירמואו םש (יי
 עעונתהל אלש ומצע גיהנהל אתלימ ארסש מ״מ א״סה ש״סכ ליז י״ראה םשב ל״שמכ אתיירבהו תרוטקה ׳ס
 קורס יירהמ שימכו ךלמה ינפל דמועכ אוהש הלפהב םינש הימס ךל חק ,ךכ אוה קוספב םתוקלחתה רדסו

 : ׳ט חוא ףיס ןמקל ןייעו ,׳ס חוא ריבסמ .עימדהו ןורחאה םימסו .השמח ירה השלש הנבלחו תלחשו ףטנ
 תולודג תועונתב אל תחנב היהי עעונתמה ׳יפא (ח רכזנכ .רשע דמא ירה .׳א הנובלו .הרשע ירה השמח
 ךלמ ינפל םידמועש ועדיו .םינושמ תולוקו ־ווכה רעשב ליז ברה בתכו .ב״ע ׳ו ףד תותירכ תכסמב

 : יו חוא ר־בממ .דובכה ס״ה ולא םינמס אייד גיע גייד רחשה חלסתד ׳ג שורד
 ל־זו .תחרב הנחינש הרותה תמגוד .ההגהב םש <ט 'מ'נפ רוא דיסב תופילקה היחמה השודקה יציצינ הרבע
 העשב עעונתהל לארשי יגהנו גיס מ־יד א־דרה הזב וניתנווכו םסל ףיקמה רוא דיסב אוהש דמא ן׳יצינ םיו
 אריו רמאנש םלוכ ועתרנ הרותה התמשנכ יכ ןירוקש .שיועי םיהמ ׳ילקה וראשיו הלעמל םתולעהלו םכוחמ םקלסל
 ורתי ׳סב םש הרותה לע ויזמרב ה״ביר כ*כו .ועיניו םעכ םוטיפ ל־׳צד ׳א חוא היפ הישעה חלסחב חדנ ברה בתנו
 דומיל תעשב םיענענתמ ןכ לע ועוניו םעה אריו ליח ויתועבצאב הנמיו הבושחב רוזמל ונעייסי הזש הנווכב תרוטקה
 הפי .כ־ע עיזב תחרב המיאב הנתינ הרוחסש יפל הרוחב ־ה תוא ליסחה כ־כו .ש־ועי השעי אלש םינמיס אייה

 :׳ז תוא בלל םנמא .ש״וטי תועבצאב םינמיסה תא םינומ םיקדקדמהו
 לארשיד ;יסתמשינ .גיע ח״ירד ףיס שחניס ׳ס ק־הוזה ל״ץן אהתש ויתועבצא ־יב םינמיס א״יה חונמל ליסחה םש םדנ

 רנ ביחכד קילדד אשידק אניצוב ונמ ורזנחא םוקמב האירקה ירהש הארנ ןיא דחאכ תוכוז םידי יחש
 ונ אדמאחאד ןויכ אגרשד ארהנ ׳יכו םדא תמשנ ׳ה הדובעו ב־לק ׳יס ףוס ההגהב ל*ז ם״רומ םדבכ הנרקה
 ארוהנ אענענחס אלא ןימלעל ךיכש אל ארוהנ אוהה הלימס .םינמיס א*יה לכ ןימיב אקוד הנמי אלא הלוספ לאמשב
 לא־שי אד אנווגכ .ןימלעל ךיכתשמ אלו ןאכלו ןאכל בתכי .ש־יעי ־ח חיא ןדימ ־פ ה״כלז ח׳יא ןב ג־הרה הרו
 והייתל־גנד £ל



 םייח טס ׳יס תוכרב תובלה חרוא
 .דחא ךיקס ובו .טיעב שיק רסול לוכיש טמ הלוגה ראב

 לבה יפב רוגשו ליגרש רבד לכ הפ לע םרמואל יאשר התא יא בתכבש ם־רבד ןל אמייקד ג״עאא א הרומח ׳ם ץטיגא
 :רתומ ןהכ אצויכו דימתה תשרפו םינהכ תכרבו ש׳ה ןוגכ 06 חיפםית ר"'

 םש '■ורמהו
 םעט .ןיוכיגב

 םייחה ףכ
 אדמ הלס רמאד !ויכ אגרשד ארוסנ אוהה וגמ והייתמשנד
 אככחשאל ןוכיא ןילכי אלו קילד ארוהנ אה אתיירואד
 אהד אגרשד אריהמ ןירסס לכלו ןאכלו ןאכל ןטנטנחמו
 הטשב איה טונטנהד טמשמ ,ליכמ ביתכ םדא סמשכ ־ה רנ
 תשקב איהש הלפתה חטשב אל לבא הרוסב דמולש
 טטונחהל אלש ח״י סלפת תטשב רהזיל שי ביט סימסר

 :יז סוא לישמכו

 המא יא בתכבש םירבד ל״ייקד ג״טא ׳א ׳ך?0 (א
 רוגשו ליגרש רבד לכ הפ לט םרסואל יאשר

 רונשד גיטא לכ יסב רוגש וניא סא לבא רכו לכה יסנ
 א״מ .ז־א םשב ׳ב תוא מ־ד .הפ לטב ורמואל ריסא ויסב
 אלא לכה יפב ריגש אקוד ואלד בסכ ח-גה םנמא .א*,רס
 מ־כו שרפי הפ לס ורמואל רסומ ויפג ריגש אוהש ןויכ
 ירבדמ סיכו /ה סוא י״כרבה שימכ ׳ה !ןד מ־ואה ירבדמ

 ןכו ■־א תוא ה״רטה ש״מנ הליגמד ביסב ׳אה היטשי יבר
 רשפא אלד אכיה לקהל שי כ״ט .׳ב תוא רימאמה חטד

 : ודומילמ לטבתי אלש ידכ
 יאשר החא יא בתכבש םירבד ליייקד גיסא □2? (כ
 אוה הז רושיא סא הנה .רכו סימ םרמואל
 ׳א חוא ר״בסמו ־ב חוא י״כרב ןיימ ןנברד וא אתיירואד
 המינ י״כרבה חטלו הזב אתגולס שיד ׳א תוא ה״דטו

 דבטידנד ייכרבב םש בתכ ב״ט .שיוטי ןנברדמ איהש
 :שוחל ןיא קחדה תטשו

 אמישפ .רכו יאשר החא יא בתכבש םירבד םש< (ג
 יא בתכבש םירבד רמול ךייש אל םוגוחבר
 .ביפר •יס טיהגהב נ־הנכ •הפ לטנ םרמואל יאשר התא
 •ד״ט חינד ןים •־ד חוא ר״בחמ .ברישו ׳א חוא י״כרב

 : •א חוא חיטש
 רובצ חילש ארוקב המשב הפ לטב השרפה ]ךןךקל (ד
 תא סנומ יניא לבא םירכזנה ןמ ינא
 יסכ (ןלמחס ןידהד םימו .הילק ׳יס איח זיבדרה .םירמא
 ארוקה ארק אל וליפא דחא םטטלד םש ןתנש םימטטה
 םכסה יפלו טונסל ןיא סיגרמ דחאו ארקמ ׳ב השרפה
 .שיבלו איקס א״מ .ש״הגהב ג״הנכ .שייבי ןכ וניא ינשה
 ארוק דמא סא הז !ינטב ךיראהש ׳א חוא דיהחסהל ןיימו
 רגומ יא הלימב הלימ הפ לט וירמא ארוק ורבחו רפסב
 יאשר איא בתכבש םירבד רוסיאה הז לט סיט ארוקה הז
 חיסל אמיס תולפהל ןנינהנד ןדידלד הלטהו ס״ע םרסואל
 חוא ג־ל ׳יס ?קטי ליק קיהסג !יימו .שיוטי לקהל שי

 :ק״ודו ׳ז תוא דירט ׳יסו חינק
 תושמל חט םישמ הפ לטב תורקל רחוס אמוס (ה
 (ןד אסק אבב תוססות .ךתדות ורפה •הל
 יליתש ׳א חוא ביה .ריוס .םש א״מ .םגרתמכ היד ביט ׳נ

 :׳ג חוא םיתיז
 רפס לכ רמ־ל ריתה סימק ־יס ריאי תווח רשתב (י

 אוה סילהת תרימאד ןויכד .הפ לטב סילהח
 םגי •יל שי הבוחבש רבדו הלפת ;יד ׳ה ימחר ררופל
 לבא .ולוככ וביר בורה יפב ריגשו םוי לכב םירמאמ רמא
 םירונשש יסל וליפא הפ לט םרמואל רוסא חודמטס יקוספ

 ן״שהסש בתכו .ד״ט הינד ץ״שו ש״החס יאיבהו .שרפי ויפב
 סיטב הרמח יקוספ רמול רמומש שיכ י״ומה ירבד יפלד
 ללכ איחס םנמא ,א חוא חיטש דיבהו ׳רידח םהב ןיליגרש
 כ״כו ׳שרעי ס״עב סילהת רמול אלש ןיכמ בסכ איי חוא ׳מ
 הלפהש גיי "ס ח״אח ל״קמ ברהל ;ייטי ׳יא תוא ליסחה
 הנשממ דחא קרפ וליפא הפ לטב ודמליש (ןידט יפמד
 תאירקמ יסמ (!ידער םימטפ האמ וליפא סיטב וב וארקיו

 .׳ד חוא ט״הגכב םחנמ ירבד ד״בהו ,שרפי ס״טב סילהח
 :םש ל״סמה כ״כי

 םוי לכב םרסואל■ יניהנד ךאיבי יכ סיסו ׳סו שרק ׳פ (י
 הפ לסב םרמואל רחוס סהילט ןיליפתה רוטב
 ־א הוא ל׳־שמ ןייטו ,־ב תוא דיהחפ ,ויפב תוריגש סה סא

 :׳ל חוא היכ ׳יס ליטל ונירבדבו
 ׳וכו טמש תאירק ןינכ לכה יסב ליגרש רבד לכ □ש (ח
 ויפב רוגש אוהש י״סטא םירחא איצוהלו ,רתומ
 אימה חטד הארנ ןכו ,גיהנכש .ח״ב ,הפ לטב רמאי אל

 איצוהל וליסאד בסכ חרטה והימ ,'ב חוא ריאו א׳קס
 כ*כו .ויפב רוגש אוה סא הפ לטב ורמואל רתומ םירחא
 חוא ייכרבהו ׳א חוא א״אב ג״מרסה םנמא ,ש״וטי חירפה
 חיבהכ קוספל םחטדד הארנכו חירסה תייארב אגרנ ודש ׳ד
 אכיה רימחהל שי כ״טו זיט יוא ׳ז ׳יס גי׳שקב כי:ו ,שיוטי

 :רשסאד
 םש גימרפ ,ירש םירחא איצוהל (ןא םהיפב רינש םאן (ט
 וליסאד בהכ ׳א תוא ליסחה לבא ,ח־בס תעדל
 וניא ח*י םיברה חא איצומה ן״ש לכ יסב םירוגשה םירבד
 םדוקה תואב ינרמא .רבכו ,ליכט הפ לט םרסואל יאשר
 ׳ווכה רטשב ליז ברה ש״מ יפלו ,רימחהל שי רשפאד אכיהד
 ךיסמ איצומו ךרבמו ריכזמ התאש םטפ לכבד ביט ׳ג (ןד
 ׳וכו ינדא סייוס דחיב לולבל ןיוכח םוקמ לכב הי׳יוהה םש
 לט םדא רימחהל שי שיוטי ׳ו חוא ׳ה ׳יס ליטל דינהו
 םירבד וליפא רפסה ךוחמ אלא דומלל אלש רהזילו ומצט
 תעגייהנודהאיו ה״יוס םש !יוכל לכויש ירכ לכ יסב םירוגשה
 ,שיוטי דנה תואב הלטמל שימכו ויפב ינדא סב ריכזמש
 ש״קהו חונברקהו תורימזה לכ איט ־ד (ןד תוניכה רעש לדו
 לבא ודיבש תולפחה רודיס ךוסס םרמואל גהונ ליז ירומ סיס
 ,ס־ע רסואו ויניט םצוע סיס שמלד הדימעה תלפתב
 ירבדל ןיוכהמו טמושו ויכיט סציע היה ךישה תרזחב סנו
 םיסלופה ןובר הידב א״ט א״נד הלפתה חסונבו >כט ץפה
 ןמ קוספ התא וא ׳ס התא ארוק היהשכ םנ ל׳זו בתכ ׳וכו
 יסכ ורמוא היה םיבותכה !מ יא םיאיבנה ןמ וא הרותה
 דיבהו ,ל׳כט ׳וכו םיאיבנב וא הרותב םא שממ וסטש ןוגינ
 אל סלוטמ סג ל־ח בתכ ג-ע ׳א (ןדבו ש״וטי ח״מ ׳יס ליפל

 ללפתה



 חע םייח ׳נ 'יס תוכרב תוכלה חרוא
 :דחא ףיעס ובו .ןמוקמ והזיא תגשמ םירמוא המל םעט נ

 םדא לכ הכחש ידכב לאעמשי רד אתיירבו ןמוקמ והזיא קרפ דימתה תשרפ רחא תונשל ועבקי א
 :ארמגכ שרדמהש ארמג םוקמב יוה לאעמשי יברד אתיירגד ארמגו הנשמ ארקמ םוי לכב דומלל

 יניד

 הלוגה ראב
 בר רדסב א
 ןישודק ב .םרמע
 .חוססוחנ סשו ׳צ

 םייחה ףכ
 ןוגכ בשוימ לש הלפהה רדס וליפא סר לוקב וסלפח ללפתה
 ינפל האריו המיאו הפמה תוארהל םהב אצויכו תורימזה
 המיענב לוק היבגמו סירמ היה תבשה םויב םנמאו ,ח״ישה
 הז (ןאו לוסב השוע היהש הממ טעמ רתיי בשוימד הלפתב
 תוא ר־א ד״בהו ל״כט חבשה דובכ יכסמ אלא השיע היה אל
 :׳א חוא ח״עש .ברמ חוא םש ג״שק <ר״ע סימ ץש <יב

 והזיא קרפ דימתה •ס רסא תונשל ועבק 'א ׳י^ס (א
 ןמוקמ והזיא קרס תונשל וניקתד אה ,ןמוקמ
 השמל הרורב סנשמ איהו .תקולחמ קרפ וחוא לכב ןיאש יפל
 ישחרב תונווכה רעשב כ״כו ,ז׳־טע ,ה־ארה םשב י*3 "יניסמ
 אלו ןמיקמ והזיא קרס רמול וגהנש המד ב״ע ג״י (ןד ם״הפח
 דבל תקולחמ יחלב תוינשמה לכב קרס םיש ןיאש ינפמ ותלוז
 קרפב ןיאד ש״ס הנהו ,לי׳כע הקוספ הכלה ארקנו הז קרס
 םינידב לנא תקולחמ וכותב וב רכזנ אלש ל־ר תקולחמ הז
 םוקמב הקולחמ וב םיב םהמ הזיא שי וכותב םירכזנה
 אלא לכאנ וניא חספה ןמוקמ והזיא קרסב בוחכ ירהש רחא
 הזב אחגולפ אכיא אדנ ׳ט ףד הוכרב תכסמבו תוצח דע
 היצח דט רמא א״רד אביקט יברו הירזט ןב רזטלא יבר
 תופסות דוט ןייעו •ם״יטי רחשה סולט דט רסא אגיקט יברו
 כ־חאו ,ש״וטי ׳וכו םויל חספ יליאד ס״ד א*ע ס״סד םיחספ
 ואיבהו שרטי ׳א״במירהו א״חרהס םשב ר״בממה כ״כם יתיאר
 םיד ז״טעס בתכו ,׳ב תוא א״א ג״מרפ ןייטו ,ב״ט ג*סד ץ״ש
 ןטמכ אוה ירה האירקה םעו תובית ד״שמ כ־נ סז קרסב
 יליתש ׳ל״כט יניסמ השמל הנחינ ס״טנ הרוחסש רמול השמ

 :׳א חוא םיתיז
 אלוסילומבו איליבשיאג וגהנ ,ןמוקמ והחא קרפו םש (ב
 ןוכנ ןיאד א״דרה בתכו לבאה תיבב ורמואל אלש
 כ״כו ,ט־הגהב ג״סנכ ,ורמואל וניגהנמ אוה ןכו .ןכ תוסעל
 ג״סד ן״ש ,םש ז*חם .׳ג חוא ז״ר .א״קס א־מ ׳א חוא ח״וט

 :ורמואל רבד אמט ןכו ׳ד ׳ימס דינקח ׳יס ןייטר .ברג
 רחאו .א״פ ארסשב איהו .לאעמשי יברד אתירבו □ש (ג
 רמוא ח״ב הדוהי יבר י תנשמ תונשל וטבק הז
 םינפ תשובו םניהגל םינפ זע רמוא היה אוה ׳וכו זע יוה
 הדוהי תחמש ברהו .תובאד ה״סוסב ןנתדכ ׳וכו ר״הי ע״גל
 יפה ל״זו בתכ ד״ער ג״ד ג״פ הלכ תכסמל ורואיבב רא׳גנ
 םינפ תשיבו ג״לו ע״גל םינפ שובו סניהגל םינפ זע ןניסרג
 תשוב יכ ישניאד וכיימופב אלממו םירפסה לכב בותככ

 הינס תוזע ל״לוה םינפ לש .השוג ל״י סאו אוה רבד סש
 ןכו .אתינ אלו ע״גל םינפ לש השובהש עמשמ הוהד וסו
 תישאר ברה איבה ןכו .ל״כע רהזה ינוקיתב אסריגה יתיאר

 םינוקיתה םשמ ב״ע ד״י ףד ג״פ האריה רעשב המכח
 :׳א תוא בלל הפי .ש״ועי

 ׳וכו ארקמ שוי לכב דומלל םדא לכ הכזיש ידכ □ש (י
 ר״א א״ע ׳ל ףד ןישודק הכסמב ל״זראש ינפמ
 םתננישו ביסכד יאמ איננח ןב עשוהי יבר סושמ ארפס

 םדא שלשי םלועל .םתשנשו אלא םתמשו ירקית לא ךינבל
 ספ ושקהו .ארמגב שילש הנשמב שילש ארקמב שילש ויתונש
 ׳יפו ימויל אכירצ אל וצריתו ייח המכ עדוי ימ ארמגב
 רדסב ןקית ןכ לע .שלשי ומצע םויו םוי לכב תופסותב

 יקוספ םדוק םוי לכב םיגהונ ונאש ומכ ןואג םרמע בר
 וגתכד ג״עאו ,ל״כע ארמגו הנשמו ארקמ רמול ארמזד
 ןנירמאד ארא ןיכמוס ונאש רחא ץורית ח״ר םשב .דוע םש
 ארמגבו הנשמב ארקמב הלולב לבב א״ע ד״כד ןירדהנסב

 ןוקיתה הז ליעומ מ״מ ,ש״ועי םליכמ לולב לבב תרמגד
 קוסע אוהש ןוגכ םוי לכב ארמג דמול וניאש ימל כ״ג
 ימל וליפא וא אצויכו הלבק ירבדב וא סיקסופה ירבדב
 איגוסה התוא ןיאש םימי שיד רשפא םוי לכב ארמג דמילש
 ארמגה דומילב הברה ןיאיקב ויהש םכימיב אקודד הלולב
 ןכ אל ארמגו הנשמ ארקמ םדומילב אבי הברה ןידמלו
 טרסבו הזב רהזיל שי כ״פו ןיופ איסא לכ אל יני התט
 ןמוקמ רהזא תנשמו חכב אנאו תרכקה םוטיפו דימתה ׳סד
 ראוגמכ דוסב םירידו תונוכ םהב שי לאעמשי ׳רד אתיירבו

 :ל״ז ש״שרה רודיסבו תונווכה רעשב
 ארקמ םוי לכב דומלל םדא לכ הכזיש ידכ םש <ח
 ׳םהינמזב א קוד ב״קס א״מ בסכ .׳וכו הנשמ
 םיכירצ םיניבמ ןיאש וישכע לבא םוגרה ןושל םיניבמ ויהש
 בטומ הלפתב ףאו .דומילל בשחנ וניא כ״לאד ןיבהל דומלל
 ףאש ל״י מ״מו א״ק ׳יסשב ש״מכו ןיבמש ןושלב ללפ ־הל
 רמוא ;סא לבא ןיבמו ותנוכ עדוי ה״בקה ןיבמ וניא אוהש
 דומלל י םיכירצ קל דומיל ארקנ וניא ןיבמ וניאו הנשמה
 .׳ב סוא א״א ג״מרפ .׳ב תוא ז״ר כ״כו .ל״כפ שוריפה
 :םש ן״ש ד״בהו ׳ה תוא ר״מאמ ןייעו ,י״ע ג״סד ץ״ש
 .אוה הפי גהנמ ש״ב םדוק שידק רמול וגהנש ןך£ (י
 םדוק שידק רמול וניגהנמ .ו״עק׳יס באז ןימינב
 ואיבהו א״נ ׳יס ט״הכהב ג״הנכ ׳וכו ומשב וסרק ׳הל ודוה
 ףד שידקה ישורדב תונוכה רעשב כ״כו ,ג״קס סש א״מ
 ז״יד ש״הפת שורדב כ״נו •ודוה םדוק ורמואל ג״ע ד״י
 היה יאל םא והימו .ג״ע ג״סד ץ״ש כ״כו .ש״ופי א״ע
 שידק םירמואו וווה רמול ןיגהונ ב״הבב ןיינמ ;יידע
 ןיגהונש המ לבא .באז ןימינב ברה תרבסכ ש״ב םדוק
 שידק 5״סאו ׳יכו ודוה רמול ןינמ אכינד אכיה תצק
 םושב הז יתאצמ אל תמכ ׳וכו ךלמ ׳ה ןיליסתמ וירחאו
 יתיאר ןכו .רבדב אדיפק אכיאד רשפא ן״ת יעדוילו .רפס
 יבערש ס״שרהמ יהלאה לבוקמה שודקה ברה דחוימה דחאל
 ול היה אנש הביס הזיאל הרקמ ארקש םימעפל ה״כלז
 ש״ג דע ׳וכו ךלמ ׳ה ,וכו ודוה רמוא היה ןיידע ןינמ
 ,ג״כ חוא ׳ז ׳יס ג״שק .םש ץ״ש .שיב וירחאו םידק רמואו
 עריאשכ ו״תשורי יכרימ הפ ץ״בכי לא סיב גהנמ ןכו

 דע ׳וכו ודוה םירמוא ידוה םדוק ןיינמ ׳יהי אלו הרקמ
 ן״ה ׳יס ןמקל ןייעו ש״ב :"סאו שידק םירמואו ש״ב

 :׳ה תוא
 ןמזב



 ףכ םייחה א׳נ ׳יס תוכרכ תוכלה
 לאעמשי י3רד אתיירב רחא רמזל סיממ הזה סב <ז
 .םירחא םיקוספו ׳וכו ימשב וארק ׳הל ודוה רכו
 ,ש״ועי ח״מ ׳יס ליעל ד״בהו .תונווכה רעשב כ״כו .י״ב
 היהש םינשה לכש יפל ל״ח ח״א םשב י״ב בתכ םעטהו
 ומכ רומזמה הז םירמוא ויהיש דוד ןקית העיריב ןוראה
 לש דימתב יכ םלוע רדשב שרופמו .ןיסחוי רפסב שרופמש
 לש דימתבו וערת לא יאיבנבו דע ׳הל ודוהמ רמוא רחש
 וניהלא ׳ה וממור ׳הל ללהו דע ׳הל וריש ןמ םייברעה ןיב
 ׳ה ׳וכו ונמע תואבצ ׳ה ןוגכ ימחרד יקוספ ראשו ׳וכו
 לא ימלשוריב ןנירמאדכ ׳וכו ךב חטוב םדא ירשא תואבצ
 ׳י הז רומזמב שיו ויריבמו תואבצ ׳ה ךיפמ זז הז קוספ יהי
 םיירצמה לע ה״בקה איבהש תוכמ ׳י דננכ האדוה לש תונושל

 םיפיסומ ט״ויו תותבשבו .םיה לע וניתובאל ושענש םיסנ ׳יו
 ,ותונשב דודל .םיקידצ וננר .םירפסמ םימשה ׳הל ודוה רחא

 תומיקמ שיו ,׳ה סש תא יללה ,רתסב בשוי .השמל הלפת
 םירמא םירומזמ ןיפיסומו ׳א רודיסב םירומזמה ולאסרדסמ
 ןכו ׳וכו ךלמ ׳ה ׳הל ודוה רמא ןילימהמ תומוקמ שיו
 עידוהל םעטה הארנו ,דרפס לכב ילפוכל וגהנו ,וניגהנמ
 םירמוא םירחאו תבש ולוכש םויל תבשב ותוכלמ דוחיי
 יהלא ׳ה ךורב ןילימתמ תומוקמ שיו .םיצבוקמ םיקוספ
 תומוקמ שיו ׳וכו ויכאלמ ׳ה וכרב םירמוא וירחאו לארשי

 םירמוא לוחבו רמאשךורב תבשב לודגה ללה רחא םירמואש
 ודוה םדוק ש״ב םירמוא תומיקמ שיו ׳הל ודוה רחאל ותוא
 רחא ש״ב רמול וניגהנמו .ל״כע תבשב ןיב לומב ןיב ׳הל
 לודגה ללה רחא תבשבו םירפסמ םימשה רומזמו ךלמ ׳ה
 םירפסמ םימשה רומזמ םירמוא !יאש ח״א ירבדמ עמשמו
 ז״לקו ו״לקד המורת ׳םב רהוזה ירבדמ הארנ ןכו לומב
 וישכעו .י״ג ל״כע ־ורמואל םיגהונ םלועה לבא ש״יעו

 םירפסמ םימשה רומזמ םירמוא ןיאש רהוזה ורבדכ םיגהונ
 תבשבו .ריש רומזמ תוניגנב חצנמל םירמוא אלא לומב
 םיקידצ וננר םירומזמה רדסו םירפסמ םימשה םירמוא
 ל״ז י״ראה כ״כו .ש״ב ב״מאו לודגה ללכ םויס דע ׳וכו
 רמול וגהנמ היה ל״ז י״ראהו .ש״ועי ח״מ ׳יס לימל ד״בהו
 ש״מכ םידרפסה גהנמכ רמאש ךורב םדוק ,וכו ׳הל ודוה
 םעטה ש״יעו א״ע ז״יד רחשה תלפת שורדב תונווכה רעשב
 עיפוה תומקנ לא ׳ה תומקנ לא רמאי ׳וכו ׳הל ודוה רחאו
 םתוא תמקנ ׳ה םוקניש ןימי ׳ה ׳תומקנ לא ורמואבו ׳וכו
 םירבגתמ םה תאזה הריכזה י״עו הכולמ יגורה הרשע
 הישעד הפילקה ךות תונותנה תומשנה לש תוצוצנה סיטקולו
 תורימזה רעש ח״עפבו ב״ע ז״יד םש תומכה רעשב ש״מכ
 כ״כו .׳ו תוא י״פ הישעה תלפתב םידיסח תנשמ .א״פ
 ךמימורא רומזמ רמאי כ״מאו .ז״ט תוא ׳ב ׳יס רימש ןרופצב
 יגורה הרשפ ןינעב רבדמ ולוכ יכ ופוס דפ ינתילד יכ ׳ה
 .׳ח תוא םש ח״מ כ״כו .םש תונווכה ׳ש3 ש״מכ הכולמ
 רומזמ יכ ב״פ םש ח״עפב בתכו .ג״ע ה״סד ן״ש
 תובית א״צו םיקוספ (ב״י ל״צש ל״נ) ו״ט וב שי ךממורא
 ה״י רבחלו ן״וזרבמל הנווכהו ח״ויוה רשעו ינדא ה״יוה ׳ג
 ראשב ומכ ךממורא ליחתהל ךירצ הכונחב םג ז״פלו .ל״כע
 ש״מכ ףכו תכונח ריש רומזמ ׳אה קוספ רמאי אלו םימיה
 א״צ למ םיפסונ ויהיש הנווכה בברעל אלש םירודיסב
 :ש״ועי ב״ל ׳יסס ל״קח םשב ג״מ ה״סד ן״ש כ״כו .תמית
 ךלמ ׳כ ךלמ ׳ה סוי לכב רמול וישכע □יגהונ! (ח

 וגהנש המ טקלה ילובש ל״זו .הדימעב םימעפ ׳וכו
 ט״ויבו תותבשב תורימזב הדימעב ךלמ ׳ה רמול
 דחא ךאלמ הדגהב אצמנש יפל םעטה ןימינב ברה בתכ
 ׳ה ךלמ ׳ה רמואו חתופו עיקרה עצמאב תירחש דמוע׳
 ןיעיגמש דע וירחא !ינוע הלעמ ידודג לכו ׳וכו ךלמ
 ונא ךכ .הדימעב ותוא םירמוא םיכאלמהש םשכו וכרבל
 ןתכאלממ ןילטבתמש יפל לוחבו הדימעב ורמואל סיואר
 ורמואל וגהנ אל יאנפ םהל ןיאו םהידי השעמל ןיכי־צו
 הדימעב חספב ותוא םירמואש ס״מב רמואש המו הדימעב
 לוחה תומי יקופאל אלא תותבשבו ט״וי ראש יקופאל ואל

 ותוא םירמואש המו .ל״כפ ללכ לוחב ותוא א״אש שיו
 שרפל אבשכ םינוקיתב ש״מ פ״ע אוהש הארנ םימעפ

 ןירת ןול לפכ אד ןיגבו רמא הז חבשב םיזמרנה תודוסה
 וכומםיש המ לע סהל ןיאו פ״ג ורמואל ןיגהונ שיו ,ןינמז
 ראיבש רחא ז״יד םש תונווכה רעשב ל״ז י׳דאהו ,י״ב ל״כע
 ל״זו בתכ םימעפ ׳ב ולפוכל ךירצו ׳וכו ךלמ ׳ה תנווכ
 םרמואל ךירצ ךלמל ׳ה היהו ךלמ ׳כ לש ולא םיקוספ ינש
 ךירא תללוכה הישעה םלוע לש ס״יה דוס אוה יכ דמועמ
 וא אבאד וא א״אד ןוקית לכב יכ תעדי רבכו ץוח א״ואו
 רמוא םדא םא תאז םג ףאו .דמועמ םרמואל ךירצ אלןאד
 ׳כ םירמואש עמושו תונברקה רדס וא םירמא היקוספ
 ותוא םירמוא רובצהש דועב סהמע דמועמ םוקל ךירצ ךלמ
 ¬ה םהמע רמולו קיספהל צ״או ,תונברקה רדסב אוהש ףאו
 תונווכה רעשב כ״כו .ל״כע ההמפסוקל םא יכ ׳יכו ךלמ
 ךולמי ׳ה ךלמ ׳ה ךלמ ׳כ ל״זו א״ע א״נד הלפתה חסונב
 רכו ךלמל ׳ה היהו קוספ כ״מאו דמועמ םימעפ ׳ב רמאי
 .ל״כפ היוללה דע ונעישוה רמאיו בשי כ״חאו דמועמ כ״ג
 תורימזה רעש ח״עפב כ״כו .ש״ועי ח״מ ׳יס ליעל ד״בהו
 ןתנש ל״ז ברה ירבד יפל אצמנ .א״י קרפ םש ח״מ .ג״פ
 כ״א דמועמ םרמואל ךירצ ׳יכו א״א ןוקית לכב יכ םעט
 כ״ג םרמואל ךירצ ׳וכו ךלמ ׳כ םירמואש ימנ תוחילסב
 דומעל ךירצ כ״ג רוביצה ותוא םירמואש עמושהו דמועמ
 לכ חינה ל״ז ש״שרה אהד םהמע רמוא וניא םא וליפא
 תוחילסכ רודיסב ׳ווככ רעשב ׳זנה ׳וכו ךלמ ׳ה תונוכ
 תחמשב ןכא .תוחילסבש ׳וכו ךלמ ׳ה תרימאב םתוא ןיוכל

 דומעל עמושה ל״א תופקהב ׳וכו ךלמ ׳ה םירמואשכ הרותה
 ג״הרה כ״כו .,,מלפב חבשל א״כ תומיכ שי אל םש אהד
 ברכ ירבד יפל אצמנ םגו .׳ב תוא שגיו ׳ס ה״הלז ח״א ןב
 סא אה עמשמ ותוא םירמוא רוביצהש דועב בתכש ל״ז
 ירבו יסל אצמנ דועו .דומעל עמושכ צ״א ותוא רמוא דיחי
 ;כ סג ל״צ ויבל ׳וכו ךלמל ׳ה היהו קוספ .אקודד ל״זרה

 אלדו דמועמ םרמואל צ״א םיקוספה ראש לבא דמועמ
 ח״רסה ירבד החד ט״הגהב ןרהא די ברה ןכו .ח״רפהכ

 :א״ע ו״סד ץ׳ב ואיבהו .ש״ועי
 אביקע ר״א וז אתיירב רמאי דיחיב ללפתמשכ <ט

 ויפ חתופ ׳א ךאלמ תירחש םוי לכב
 עיגמש דע דעו םלועל ךולמי ׳כ ךלמ ׳יה ךלמ ׳ה רמואו
 המשו עיקרו תדמוע תחא היח וכרבל עיגמשכו וכרבל
 עיקרה עצמאב תדמוע לארשי החצמ דע קוקחו לארשי
 םינוע הלעמ ידודג לכו ךרובמה ׳ה תא וכרב תרמואו
 אלא השעי אל הזו .דעו םלועל ךרובמה ׳כ ךורב םירמואו

 יא סא לבא .הלוח אוהש וא ךרדב אוהש ןוגכ לודג סנואב
 ול



 טע םייח אנ ׳יס תוכרב תוכלה . חרוא
 .םיפיעס ט וכו .חבתשי דע רטאש ךורב ןס הלפת יניד אנ

 םדוק רמאש ךורב םייס םאנ ב :םהירחאל חכתשיו הרמזד יקוספ םדוק רסאש ךורב םירסואו• א
 :(ו״טר׳יס ל״מו)ומצע תוכרב רחא ןמא תונעל לוכי חבתשי רחאנ ג :ןמא וירחא הנוע ןזחה םייסש

 ךירצ

 הלוגה ראב
 ש׳ארהו ף־ירה א

 חטרבד ה־שנ
 ׳םוח ג .רוט נ
 סשנ ה־מ חונלננ
 ישרהו׳אנ־סנוח־ר

 םייחה ףכ

 לטבמש רובצב הלפת לטבל רקש ישפנב השעי אל סנוא ול
 ערגמש ימ ןנוכ שרדמב ל״זראו לודג ושנועו תוצמ המכ
 ׳יס רימש ןרופצ .יודינ בייח וכרבו אבר הימש אהי ןמא
 רמול ןיאו .׳ב תוא ז״נ ׳יס ל״סח ,ז״כ תואו ו״כ תוא ׳ב
 רמאי אלא לודג סנואב וליפה רצויל ,חבתשי ןיב וז אתיירב
 לש הכרבה םדוק תיברע תליפתבו חבשל ונילע םדוק התוא
 י״ח תוא שגד ׳פ ס״א ןב .םיברע בירעמ ורבדב רשא
 לש המבה םדוקו חבשל ונילע םדוק הרמואל ול א״א סאו
 ליחתיש םדיק וא הליפתה רמג רחא התוא רמאי תיברע

 :ל״נכ בשוימ לש הליפתב

 הרונמ רויצב תוניגנב חצנמל תרימאב וגילפה דאמ (י
 תודוס וב שיו םוצעי בר ורכשש ל״ז ובתכו
 הנווכב ותוא רמאנ ונירצויל ר״נ תושעלש ונל יוארו םיקומע
 .י״ח תוא םש רימש !רופצ .ףלק לע בותכ הרונמ רויצב
 ף״חרהל םייחה ףכ א״ע ו״ס ףד ן״ש ןייעו ,׳ו תוא ל״סח

 :ד״י תוא ב״י ׳יס

 מ״הומ ימי לכד ל״קוצז ז״מרהל בותכ יתאצמ (אי
 ׳וכו םירפסמ םימשה רומזמ רמול ךירצ
 ׳םבו ב״ע ל״רד אטשוק סופד דעימ ׳ס י״ח ברה כ״כו
 ץ״בכי לא תיב גהנמ ןכו •םש ן״ש .ש״ועי ד״קד תבש
 חצנמל םוקמב מ״הוחבש א״בבות םילשורי ונישדק ריעבש

 :ודבל םירפסמ םימשה רומזמ םירמוא תוניגנב

 ורמואל ךירצו ׳וכו רמאש ךורנ םירמוא .,א ׳יעס
 בתכו .דמחנו האנ ריש אוה יכ המיענבו ןוגינב
 .זפ םתכ ישאר ׳יסו תובית ז״פ וב שיש תולכיה רפסב
 והונקת הז חבש ז״א םשב בקעי תעלותב בתכו .רוט
 והואצמו אימש ןמ לפמ אקתפ יפ לע הלודגה תסנכ ישנא
 ל״כע ׳וכו דמועמ ורמואל ולבקו תובית ז״פ וב שיו וב בותכ
 ן״ש ׳א תוא ב״וס ׳א תוא ר״א .א״קס ז״ט .ג״נ ׳יס ח״ב
 שי ש״גב ל״זו ןגה ׳ם םשב םש ב״וסה בתכו .ד״ע ו״סד
 הנווכבו םיענ לוקב ש״ב רמואש ימ לכש עידוהל תובית ז״פ
 .ל״כע ז״פ ססכ ושאר רמאנש זפ לש רתכ ול השוע ה״בקה
 תויציצ ׳בג זוחאיו ,ק״ריחב תוחבשתב .ל״וגסב ומע הפב
 א״קס א״מ .ש״ב תרימא תעשב וינפ דגנכ םהש תילטבש
 .םינורחא כ׳׳כו .ש״יע ח״מ ■יס ליעל ד״נהו .תונווכה םשב
 :ש״ועי ב״ע ו״סד ן״שה ד״בהו ׳ד תוא א״וקג ר״בממ ןייעו

 לש תובית ז״פ יחסונ ׳וכו רמאש ךורב םירמוא םש <ב
 םשב ח״מ ׳יסב ליעל ונבתכש רמאש ךורב
 ןיב לוחב ןיב ןמז לכב ללכ הנתשי אל הז ל־׳ז י״ראה
 תודוס וב שיש ינפמ כ״הויב ןיב ה״רב ןיב ט״ויב ןיב חבשב
 .ג״ע ז״יד רחשה תלפת שורד תונווכה רעפב ש״מכ םימלענ
 .ט״הגהב ןרהא די .׳ד חוא א״פ הריציה תלפתב ח״מ כ״פו
 ׳ב ׳יכ רימש ןרופצב א׳דיחה כ״כו .׳א תוא ח׳רפה כ״כו
 א״רהמ םשב 'ו תוא י״בגהנ םחנמ ירבד כ״כו .ט״י תוא

 ג״הנכה ש״מפ אלדו .׳ג תוא ל״סחה כ״כו .ש״ועי םוחנ
 ליחנמה ךורב םירמוא תבשבד א״דרה םשב ט״הגהב
 א״דיחה בתכו ׳וכו ידעומ ןתנש ךורב ט״ויבו ׳וכו החונמ
 ורמאי רובצה סא ׳יפאד ׳ב תוא א״נ ׳יס א״וקב ר״בממב
 וכות יכ ׳זנה ןקותמה חסונ רמאי ודבל אוה רחא חסונ
 כ״כו .ב״ע ו״ס ףד ן״שה ד״בהו .ל״כע םיארונ תודוה ףוצר
 ע״יב רודיס .ה״כ תוא ׳ז ׳יס ג״שקבו הש רימש ןרופצב

 :׳ב תוא

 ןזחה םייסש םדוק רמאש ךורב םייס סא .׳ב 'י^ס <ג
 תחא תבב ןזחה םע םייס םא לבא עמשמ ׳וכו
 א״מה כ״כו .ויתוכרב רמא ןמא הנוע יוהד ןמא הנעי אל
 י׳א תוא ב״ה .׳א תוא ח״וקמב ב״וס .׳ב תוא ר״א .ב״קס
 !א״ע ז״סד ץ״ש ,ו״כ תוא ׳ז ׳יס ג״שק .׳ב תוא י״כרב
 שגיו ׳ס ח״א ןג .א״י תוא ע״יב רודיס .׳נ תוא ז״ר

 : ׳ח תוא
 ליחתהל לכוי סא בוט רתויו .ןמא וירמא הנוה םש <י
 אלש ידכ ןמא הנעי כ״חאו הדותל רומזמ כ״ג

 :׳ג תוא ל״סח .וילמ ךרבמש רבדל הכרבה ןיב קיספי
 הכרב רמא אוהו תרמא הכרב סייס ןזחה םאו (יד
 .םש ר״א .םש א״מ .ןמא תונעל רתומ תרחא
 ט״הגהב ןרהא די ברה והימ .׳ב תוא ב״וס ,םש ז״ר
 ןיב קלחל הארנ ןיאד בתכו ל״נה א״מה ירבד לע קלח
 הארנ לכהד ש״חרה תעדל תווש ןניאשכל תווש תוכרבה
 תעד הארנ ןכו .ונושל ןאכ דע ויתוכרב רחא ןמא הנועכ
 א״מה ירבדכ קספ ׳ג תוא י״כרבה לבא .׳א תוא ר״מאמה
 ׳ז ׳יס ג״שק ורפםב קספ ןכו .ןרהא די ברהכ אלד 3 תכו
 בתכש ש״יעו א״ע ז״סד ן״שב היגמה ברה כ״כו .ו״כ תוא
 תעדלד ןויכ םייסו לודג קחוד אוהש ר״מאמה ירבד לע
 אושנמ ינומ לודג הנעי אל םא ןמא תונעל גייח םירמואה
 אלד רבסד א״יה תעדלו סינמא לוטיב לש ושנוע טדונכ
 ויתוכרב רחא ןמא הנועכ יזחמ־ םושמ אלא וניא הנעי
 ש״מכו יוה הנוגמ אלא ורמא אלו לודג רוסיא כ״כ וניא הזו
 לבא יוה הנוגמ ויתוכרב רחא ןמא הנועהד ל״ז ח״רפה
 .ש״יע ןידמוע ןיא ׳פ ןנירמאדכו .היל ןניקתשמ אל יקותש
 קפסה ינפמ ןמא הנעי ןדיד ןודינד אתלימ יאה יכ לכ כ״א
 ת״מש כ״כו .ל״כע אכיל יאנג ׳יפאו ולוטיב רמוח לש

 :׳ב תוא
 תכרב רחא ןמא תונעל לוכי ז־בתשי רחא .׳ג 'יעס (י
 ףיננס ו״טר ׳יס ןמקל ל״ז ןרמ כ״כו .ומצע
 ד״בהו .ב״ע א״נד הלפתה חסונב תונווכה רעשב כ״כו .׳א
 ןייעו ל״ז ש״שרה רודיסב ה״כו .ש״ומי ח״מ ׳יס ל׳על
 קר ןמא םינוע ןיאש ההגהב ו״טר ׳יס םש ם״רומ ש״מ
 סא ז יתבתכ כ״עו .ש״ועי •וכו םילשורי הנוב תכרב רחא

 םיזנכשא שיש ינפמ ל״ז ןרמ ירבדכ ל״ייק ןנא ה״לבד ג״עא
 :ק״ודו ה״הלז י״ראה ירבד פ״ע םיכלוה

 ׳יעס



 םייח אג תוכרב תוכלה חרוא
 רבדל ןיא הוצמ ךרוצל ׳יפאו) ח"י ףוס דע רמאש ךורב ליחתישמ רובדב קיספהלמ רהזיל ךירצי ד הרוגה יאכ

 זיב ש״ארהי ף״ירה ד
 * .חטרגד ה״סי

 ףב
 ש״בד יסל ׳וכו רובידב קיססהלמ רהזיל ךירצ .׳ד 'יעס (י
 יוה חבתשיו הרמח יקוספ ינפלש הכרב יוה
 ןמקל ןייעו .ד תוא ז״ר .ג״קס א״מ .רוש .הנורחא הכרב
 .רובידב קיספהל רוסא שדקה ןושלב ׳יפאו ד״נ ׳יס שיר
 .שדוקה ןושלב ׳יפא רוסא קיספהל רושאש סוקמ לכב ןכו
 ׳יס ע״ש רוציק .׳ה תוא ע״יב רודיס .ו״ס יס שיר א״מ
 ׳א תוא א״ס ׳יסבו ו״ט תוא ןמקל ןייעו .׳א תוא ד״י
 ןיב רובידב קיספהו רבס םאו .ץג חוא ה״כ ׳יס ליעלו
 תכרב ךרבלו רוזחצ צ״א ז״דקספ עצמאב וא ז״דקספל ש״ב
 עמשמ ׳וכו רהזיל ךירצ בתכש ל״ז ןרמ ירבדמ מ״כ ש״ב
 הכרבה רוזחל ךירצש חל לבא אמלעב תוריהז אלא וניאד
 ונקית סתהד ןינהנהו תוצמה תכרבל ד״לו קיספה םא
 אל אכה לבא איהה האנהה וא הוצמה ליבשב הכרבה
 לסנד אקתפ ס״ע והונקית אלא תורימזה ליבשב והונקית
 ש״מכ אלדו .ק״ודו תורימזה םדוק והועבקש קר אימש ןמ

 :׳ח ׳יסו ׳ז ׳יס יררה קחציל רוכז
 ס״רהש א״ררה בתכ .רכו קיספהלמ רהזיל ךירצ םש <ח
 היה חבתשיל ש״5 ןיב קיספהל ךירצ היהשכ
 ןמ לארשי יהלא ־ה ךורב סיקובפה ולא רבדיש םדוק רמוא
 ךורבו .יהל ללהו ןמא םעה לכ ורמאיו םלועה דעו םלועה
 םיהלא ׳ה ךורבו .ןויצמ ׳ה ךורבו .ןמאו ןמא םלועל ׳ה
 ליחתהל רזוז־ינו .׳וכו םלועל ודובכ םש ךורבו .לארשי יהלא
 ומכ םהש יפל םיקוספה ולא םג רמוא היה קספש םוקממ
 תוא ר״א ,ד״קס א״מ .ב״קס ז״ט .חי׳נ י״ב ,ל״כע הכרב
 .ג״ע ז״סד ן״ש .׳ה תוא ז״ר ׳ג תוא ב״וס .זדנע .׳ד
 הארו אב יתעדל אריתי אלוק וז ל״זו י״בגהב ג״הנכ בתכו
 סש ר״א ואיבהו .ל״כע י״כ ההגה .םיקסופה והובתכ אלש
 קיפסהל רתומד ןיבהש הארנ ל״ח םש ר״א בתכו .םש ץ״שו
 האריה ינפמ אלש וליפא תושרה רבדב ךא ןכ סי־מואשכ
 ה״פאו קספהל רתומד ןינעב יריימד אריהנ אלו .דובכ וא
 כ״כו ,ש״ועי ל״כע ח״לו שיכלב מ״כו .םיקוספה םירמוא
 םש ן״ש .׳ג תוא ר״מאמ .׳ב תוא ז״שמב ג״מרס .םש ב״ום
 רתומש אצויכו השודקו שידקל קיםפמשכו .׳ג תוא ת״עש
 ש״קמ רימח אלד םיקוספה ולא רמאיש צ״א קיספהל
 ן״ש .םש ר״מאמ .וניניב טושפ גהנמה ןרו .היתוכרבו

 :םש ת״עש ,םש
 םשב םש ב״וס בתכ .רכו קיספהלמ רהזיל ךירצ □ש
 ךלהמ יתייה תמא םעפ יסוי ר״א ל״זו שרדמה
 םילמג םיפלא תעברא ומעו ל״ז והילאל יתאצמו ךרדב

 המקנ תושעל המיחו ףא ל״א םינועט ולא המ ל״א םינועט
 הכרב ןיב .ךורבל שודק ;יב רפסמש ימל המיחו ףאב
 ךרבתיל הבר הימש אהי ןמא ןיב .קרפל קרפ ןיב .הכרבל
 תעמשנ ותלפת ןיאש אלא דוע אלו .הלפתל הלואג ןיב
 ז״כד ץ״ס כ״כו .ל״כע בקעי תארק יתוא אלו רמאנש
 ןכ םנ ואיבהש םש םינורחאבו ו״נ ׳יס י״בב !ייעו .ב״ט

 :ש״ועי הזה שרדמה
 רצויל חבתשי קבו .רכו קיפסהלמ רהזיל ךירצ □ש (י
 א״מ .׳ג ׳ימס ד׳ר ׳יסב ש״מכ קיספהל רוסא

 םייחה

 :ד תוא ז״ר .ג״קס
 ךורבב לימתישמ רובידב קיפסהלמ רהזיל ךירצ םש (אי
 רתומ רמ4 ש ךורב תכרב רחא לבא ׳וכו רמאש
 ;יב ןכו .׳ב ׳יעס ל״שמכ תוכרב רחא לש ןמא תונעל
 ש״מכ תוכרב רחא לש ןמא תו׳על רתימ הרמח יקוספ
 ןמא הנוע היה ל״ז י״ראהש ג״ע ׳א ףד תונוכה רעשב
 רחשה תכרב לש תוכרב ח״י םיכרבמה רחא תורימזה עצמאב
 ג״קס א״מ כ״כו .א״פ תוכרבה רעש ח״עפב כ״כו .ש״ועי
 עצמאב ׳יסאד ל״נו ל״זו א״מה סש בתכו .תונוכה םשב
 .ל״כע ארמגב הרכזוה אלש ןויכ ןמא תונעל רתומ הכרבה
 דומלתה םדוק הנקתנד חיכוה ׳ד תואו ׳א תוא י״כרבה והימ
 ישנאד בקעי תעלות םשב ׳א תוא ליעל ןנא כ״כו .ש״ועי
 ל״סד ׳נ חוא א״אב ג״מרס ןייעו ש״ועי הונקית ג״הנכ
 רמאש ךורב עצמאב תוכרבה רחא לש ןמא תונעל לדכיד
 ׳ז ׳יס ג״שקב א״דיחה םנמא .׳ה תוא ז״ר כ״כו .ש״ועי
 עצמאבד עמשמ ל״ז י״ראה ירבדמד בתכ ׳ל תואו ט״כ תוא

 אוה ל״ז ברה תנווכד הארנו ןמא הנעי אל רמאש ךורב
 םרוק ןקתנ ש״בד .עצמאב הנעי אלד חיכרבד ןמא לע

 הוהד ידימ שידקו וכרבו השודק תונעל לכוי לבא .דומלתה
 ז״סד ץ״שב ש״מכו קרסה עצמאב הנועד היתוכרבו ש",־ א
 תואב ב״ע ׳ה ףד ׳ב תוא ג״מב ל״כזה כ״כו .ד״כע ב״ע
 ד״וי תואו ׳ט תוא ש״ב ינידב ע״יב רודיס .׳ל תואו ט״כ
 שידקה לש םינושאר םינמא השמח תונמל לוכיד ה״הו
 ומכ אמלש אהיו לארשי לע לש םינמא אל לבא םידומו

 ו״ס ׳יסב ד״סב ראבנש ומכו היתוכרבו ש״קב םיקיספמש
 .׳ט תוא שגיו ׳פ ח״א ןב בתכ ןכו .ןאכל ה״הו ׳ג ׳יעם

 :׳ד תוא ׳ה ׳יס ל״שמ ןייעו
 רמאש ךורב עצמאבש הכרבב ליחתה סא אוה הז לכו
 ה״מ וניהלא ׳ה התא ךורב רמול למתהש ונייהד
 ןמא םג תונעל לכוי ןכל םדוק לגא ׳וכו ןמחרה בא לאה
 אמלש אהיו לארשי לע לש ןמא אל לבא תוכרבה רחא לש
 אגהנמ אלא כ״כ הבוח םניאש ןייכ ומש ךורבו אוה ךורבו
 הזב קיספי המל כ״או .א״ע ה״פד ן״שה ש״מכ אמלעב
 ,וכו השודקו שידק תינעל קיספמשכו .הזה לודגה חבשב
 תוכרבה רחא לש ןמא םגו רמאש ךורב עצמאבש הכרבב
 ףיסומ בישח אל הז ש״ב עצמאבש הכ־ובב ליחתהש םדוק
 כ״א אלא ףיסומ בושח.וניאד ש״ב תכרבבש תובית ז״ס לע
 התא הנועשכ אל לבא ש״ב תכרב חסונב חבש הזיא ףיסומ
 עגונ וניאו םירחא תמחמ תונעל בייחתנש השודקבש רבד
 בתכש ׳זנה תואב ח״א ןג ןייעו .טושפ אוהו ש״ב חסונל
 םינושארה ךורב א״יב השודקבש רבד לכל תונעל קיססמשכ
 רתחש רמאש ךורב עצמאבש הכרבה רמול ליחתהש םדוק
 ולא תובית ז״ס רמאיש ידכ ופוס דע ותליהתמ ש״ב רמואו
 בישח םאד נ״לו .ש״ועי םהמע תרחא הבית ןורתי יתלב
 המל ןכ םא תובית ז״פ לט תפסות השודקבש רבד תיינע
 בושח וניא םאו ש״ב עצמאבש המבב תונעל ׳םופה וריתה
 המל כ״או בישח אל םינושארה ךורב א״יב םג תפסות
 ורמואל רזוח םאד הברדאו ותלמתמ ורמואל רוזחל ךירצ

 ותלמחמ



 ףכ פ םייחה אנ תוכרכ תובלה
 רזוחו םיכורבה תצקמ רמאד ןויכד ףיסומכ יוה ותלמחמ
 םירבדה לפוכש ומצע ש״בה חסונב ףיסומכ יוה םרמואל
 תונווכה רעשב ש״מכ הנווכ םהב שי ולא ךורב ג״יש דועו
 תואב ש״מ םגו .ףיסומ יוה םרמואל רזוח םאו ג״ע ז״יד
 אנעדי אל ׳ה תוא י״מ ׳יס םייחה ףכ ׳סמ היאר איבהו ׳זנה

 תוכרב ךרבמ ודועב םא ונושל ךל ירהו .םשמ שי היאר המ
 ׳וכו הנעי אל השודק וא שידק עמש הכרבה ךותב רחשה
 אל רמאש ךורבמ ׳ה התא ךורב רמאש הכרבה עצמאב ןכו
 ללוהמ ךלמ רומגיש רמא דע הידומו השודקו שידקל הנעי
 ךלמ ׳ה התא ךורב תכרבד ןויכ ל״רו .ל״כע תוחבשתב
 ׳יס ל״שמכו העצמאב קיספי אל הרצק תוחבשתב ללוהמ

 :ק״ודו ש״ועי ׳ד תוא ׳ה
 ינוקית ג״י דגנכ סה רמאש ךורבב שיש םיכורב ג״י (בי
 תלפת ישורדב תינווכה רפשב ש״מכ אנקיד

 :ד״פ תורימזה רעש ס״שפ .ש״ועי ג״ע ז״יד רחשה
 םירמואש ׳וכו םלועל ׳כ דובכ יהי לש םיקוספה (גי
 י״ח םהש אצמת הדותל רומזמ רחא י
 לבקמש ןימלע י״חל תוזמורה תורכזא י״ח םהבו םיקוספ
 ׳וכו ךודוי אוה יח ימ ם״זו יימד אנליאמ בר עפשו תויח
 םיקוספ ח״יה ולאב ןכלו ןישידק ןיחופת לקחל ליטהל הז לכו
 עפשהו .ןיחוסת לקח !ינמכ ח״לק ירה ה״עו תובית ז״־ק שי

 רתופ ׳יגב סה ולא תומש ׳זו .היהא ׳גו תויוה ׳דמ ול אב
 עדונכ רתופ ארקנ ףסויו ׳זנה תומש ׳ז ןינמכ ז״פרת ה״עו
 ת״ס הזלו .ל״נכ ןישידק ןיחופת לקחל רתכ השענ הזגו
 אוה רתכה הזו !יגרד לכ ףוס אוה יכ זומרל רתכ הלוע
 ילב דימ וירחא דודל הלהת םירמוא ןכלו ;וותא ב״כמ
 ןיא ןכלו ןוותא ב״כה הב וזמרנש תבשב וליפא קספה
 רמא קוספ םושב דודל הלהתל ולאה םיקוספה ןיב קיספהל
 רמול ליחתי ףכית ןכלו ו״מ ׳זנה רתכב םגופ יכ תויהל ללכ
 ח״עפ .ד״ע םש תונווכה רעש ׳וכו דודל הלהת ׳וכו ירשא

 ׳ד תוא ג״פ הריציה תלפתב ח״מ ׳סב ןייעו ,ה״פ םש
 ןמצע םיקוספ י״מה סע וללה םיקוספ י״חה ת״סש בתכש

 רעשבש םירואיבו תוהגהב כ״כו ש״ועי ר״תכ רפסמ םה
 ל״צו אוה ס״טש הארנ ח״עפב םש ש״מו מ״דנה חונוכה

 :ח״מ ׳םב
 תבשב ׳יפא ותוא רמאי ןוט רפכי סמר אוהו קוספ (די
 כ״כו ל״ז י״ראה םשב ח״מ ׳יס ליעל ש״מכ
 ׳יס ג״שק ורפסב כ״כו .ש״ועי ׳ג תוא ז״סר ׳יס ר״בחמה
 המ ה״הו ׳ג תוא 'ת״עש .א״ע ט״סד ן״ש .׳מ תוא ׳ז
 תא ונל לוחמתו ונילע םחרתש דימתה ׳פ םדוק םירמואש
 ותוא םירמוח הלפתה חסונב ה!ב אצויכו ׳וכו וניתאטח לכ

 א״ע ׳צ ףד ה׳ד ישורדב תונוכה רעשב ש״מו תבבב וליפא
 ןיאש ינפמ אוה תנשב ׳וכו ךינפל ונאטח מ״א רמול ןיאש
 ןקותמה רבד לבא םוי לכב ליגרה הנפתה חסונב ןקותמ הז
 ׳יס ןמקל כ״כו .טושפ אוהו ל״צ םוי לכבש הלפתה חסונב
 :ש״ועי ׳ופ המכ םשב ׳ה תוא ז״סר ׳יסו ו״ט ׳וא א״לק
 אלד דומעל צ״א דובכ יהי יקוספבש ךלמ ׳ה (יט
 .א״מ תוא סש ג״שק .ורודיסב י״רהכ
 ןייעו ש״ועי ׳מ חוא ׳ן ׳יס ל״שמכ ל״ז י״ראה ירבדמ מ״כו
 ךלמ ׳ה ךלמ ׳ה ןיב ללכ קיספהל ןיאו ׳מ תוא ד״התפ
 םכיהלא ׳ה ןיב קיספהל ןיאש ומכ דפו םלועל ךולמי ׳ה
 קיספהל ןיאש ומכ ל״רו רת יקספ םשנ ׳ד תוא ר״א .תמאל

 ו״ס ׳יס ןמקל ש״מכ תמא תביתל סכיהלא ׳ה תובית ןיב
 תביתל וא ךלמ תביתל ׳ה■ תבית ןיב קיספהל ןיא ךכ
 ריכזמכ יוהו ןינעה הנתשמד םושמ ךולמי תביתל וא ךלמ
 ׳ובו ךלמ ׳ה תוביתל ךלמ ׳ה תובית ןיב לבא הלטבל ׳ה
 ראש ומכ ןמא וא השודק וא שידק תינעל לוכיד אטישפ
 אלו ןינעה הנתשמ ןיאש ןויכ ׳וכו דובכ יהי לש םיקוספה
 מ״כב ה״הו ךלמ ׳ה רמא אהד הלטבל ׳ה ריכזמכ יוה

 הביתל ׳ה תבית ןיב קיספהל ריסא םשה תא ריכזמש
 איצומכ יוהדןינעה הנתשמש אכיה וירחאלש הביתל וא וינפלב
 רחא קיספהל רוסא קוספ שיר םשהשכ ןכו הלטבל ש״ש
 ןינמב ׳ה תביח רמא תובית הזיא רמאיש דע ׳כ תבית

 :ק״ודו הלטבל ש״ש איצומכ יוהו !ינעה הנתשי אלש
 ןיב רבדל ןיא הוצמ ךרוצל וליפאו .ההגהב ס ש (זט
 ח״וקמב ב״וס .םינורחאה כ״כו .חבתשיל ש״ב
 רודיש .א״ל תוא ׳ז ׳יס ג״שק .ב״ע ז״סד ן״ש ׳ב תוא
 .קיספהל ןיא הקיתשב וליפאו י׳ד תוא ז״ר .׳א תוא ע״יב

 :ף תוא ליעל ןייעו .׳ב תוא ע״יב רודיס .םש ג״שק
 הארי אלו ויתפשב ץורקי אלו ויניעב זומרי אל (בוט

 ןינ וליפאו הרמח יקוספ ךות ויתועבצאב
 .׳ג חוא ע״יב רודיס .ש״קג ןידהש ומכ רומזמל רומזמ

 יקוספ ךות הזימרב קיספהל רתומ היצר ךרוצל <״ח
 ףידע אלד רומזמה ךותב וליפא הרמח

 הינש השרפב הוצמ ךרוצל הזימרב קיספהל רתומד ש״קמ
 רהומד ודוי ע״כ הרמזד יקוספבו •ל״ז סיקבופה בור יפל

 :׳ד תוא ע״יב רודיס .הזימרב קיספהל הוצמ ךרוצל
 ןמקל ןייע הלוכ תא רומגל ידכ ההשו קיספה םא <טי
 ח׳דפ .ןאכ וניד םש ונמנו ח״ע ׳יסי ה״ס ׳יס
 ׳יס ןמקל ונירבדב ןייעו ׳ה תוא םיתיז יליתש .׳ד תוא

 :א״י תוא ן״ג
 אצויכו ןבה עובשבו •ג״ויב םיטויפב םיקיספמש ןלא (ך
 םיאיטחמו םיאטוח םהו םהב רועגל יואר
 םתוכירא תביסבש רוע ינפלא םירבועו םיברה תא
 ׳לאו אמלעד ילימ הז תא הז םירבדמו להקה ןיקיספמ
 ש״ב ןיב לבא יתשרחה רצויל חבתשי ןיב הוה
 םירומזמה םדוק תחא ונקחנש תוכרב םכש הבתשיל
 תוחמל ודיבש ימ לכו קיספמה לכ םירומזמה רחאל תמאו
 .ח״ס ׳יס ןמקלדכו ןידה תא !תיל !ידיתע החומ וניאו
 ה״לשב בתכו .יג ׳יעס ן״ד ׳יס ןמקל ;ייעו .םש ח״רפ
 חירהל םיבשע ינימ ׳א לכל איבהל ןיגהונש תועובשב ׳יפא
 םהילע ךרבל אלש רהזיל ןיכירצ הרות ןחמ דובכל טהב

 לכו .וקיספי אלש ידכ הדימעה רחא דע ומירי אלו
 ןגרנ ארקנו ומצעל הער םרוג רבד רבודו קיספמש ימ
 ד״צת ׳יס ןמקל ןייעו ׳ד תוא ב״וס .פ״ולא דירפמ

 : ז״נ תוא
 .הרמח יקוספ עצמאב תונעל לוכי ןמא לכ <אכ
 ע״יב רודיס .ד״ל תוא ׳ז ׳יה ג״שק .סינורחא
 ׳יפאד םידומו וכרבו השודקו שידק תיינע ש״כו ׳ח תוא
 רודיס כ״כו .ד״וי תוא ל״שמכ הנוע ש״ב תכרב עצמאב

 :םש ע״יב
 ךורב לבא הכרב לכ לע תונעל לוכי ןמא אקןך <בכ
 יקוספ ךות הנפי אל ומש ךרבו אוה
 .םינורחאה םשב ןיע בוט רפסב ל״ז יאלוזא י״רהמ .הרמח

 רודיס



 םייח אנ תוכרב תוכלה חרוא
 לאוש ולאה םירומזמה ןיבח ח :(ד״צ ג״צ ׳יס ל״עו) (וב לכ םשב י״ב) חבתשיל רמאש ךורב ןיב הלוגה -אב
 : דובכה ינפמ בישמו האריה יגפמ לאוש רומזמה עצמאבו םדא לכל םילש ב׳שמו דובכה ינפמ •םש י .ייס ה
 ןו־כ אל םאו ךדי תא תתופ קוספב ןיוכל ךירצי ז :השע םימש ׳הו ןבו םילילא ןיב !ל׳ספחל ךירצי ו 9*יי^י
 לכו רוט) דודל הלכה רחא הי ךרבנ ונחנאו קוספ םירמואו הגה :תרחא םעפ ורסואלו רוזחל ךירצ ה,ד חן^'דנז

 וב

 םייחה ףכ
 א״מ :׳יכו ׳,ח תו^־ ד״כק ׳יס ז׳ד .׳ט תוא ט״יג רודיס
 ןמא ה״הו .׳א חוא ד״י ׳יס ע״ש רוציק .׳ג תוא ׳ך ללכ
 ל״שמכ הנעי חל םולש השועו אמלש אהיו לארשי לע לש

 : ד״וי חוא
 ׳יס א״מה בתכ םימער לוק עמשו ש״ק ארוקה <מ
 א״ח כ״כו .ךרביו קיספיד ה״קס ו״ס י
 רוש רוכב ברה לבא .ד חוא םש ז״ר .ל״זנה תואב
 .ש״ועי תעדו םעט בוטב א״מה לע קלמ א״ע ט״קד
 בתכו .ד״וי תוא ע״יב רודיס .׳ג חוא םש ר״בחמה יאיבהו
 םימער תכרב ךרבל קיספהל ןיא הרמה יקוספב ה״הד

 : ז״ט תוא ו״ס ׳יס ןמקל ןייעו
 עמש קושפ סורקל ׳יפא קיספי אל ש״במ (יכ
 תוביתה רמאי אלא רוביצה םע לארשי
 ןוגינב לארשי עמש קושפ םירמוא רוביצהש העשב רמוחש
 ה״ם ׳יס ע״ש .םהמע ארוק ולאכ הארנ אהיש רוביצכ
 ב״ל תוא ׳ז ׳יס ג״שק .ז״טו ח״בכ אלדו .׳3 •׳יעס
 ןמקל ונירבדב ןייעו .רקיע ןכו בתכו א״י תוא ־."יב רודיס

 :׳ו תוא ה״ס ׳יס
 .ארוקו הלוע כ״נלו הרותל תולעל והוארקש ןהכ <הכ

 ׳יס ג״שק .ל״ז ן״בעי ברה רודיס .ויפכ אשונו
 :ז״י תואו ד״י ׳וא ע״יב רודיס .ד״ל ׳וא ׳ז

 יקוספב אוהשכ ת״סל תולעל הלמתכל ןתורקלו 0כ
 ו״קס ה״לק ׳יסב א״מה בתכ הרמזד י
 ל״זו בתכו .ו״ט תוא ע״יב רודיס ואיגהו .ירשד רשפא
 ודעלבמ כ״היבב רמא ןהכ ןיאו הכ אוה סרד הארנ ילו
 אוה םא ןכו .הלחתכל ׳יפא ת״סל ןהכל ותורקל רתומ
 ותורקל אלש רימחהל שי לארשי אוה הא לבא .יול
 .׳ו תוא ה״לק ׳יס א״אב ג״מרפ כ״כו .ל״כע הלמתכל
 ׳א רעש םירפא ירעש כ״כו .דיימ רמא ןהכ ןיאב הארי
 ןינעוא קוספ עצמאב קיספי אלש בוטו סש בתכו .׳א תוא

 :ש״ועי שממ
 םע ארקי אלו קותשי מ׳׳מ ת״סל הלועש ג״עאו סכ
 ןזחל רמול קיספי אלש ש״כו ללכ ןזחה
 ;ינעל ח״קס ו״ס ׳יסב א״מ ש״מכו ךריבש ימ רמאיש
 אלדו .ז״י תוא ע״יב כ״כו .הרמח יקוספב ה״הו ש״ק
 ןמ,*ל ןייעו .שחלב ארוקה םע ארקיש א״עשה םש ש״מכ

 :ד״כ תוא ו״ס ׳יס
 לוטי רזחו הרמזד יקוספ ךות ויבקנל ךרצוה םא (חב
 חבתשי רחא דע רצי רשא ךרבל ןיאו וידי
 ׳יס ל״שמכ העש יצח דע ךרבל לוכיד תוהש שיש ןויכ
 ן״ג ׳יסבו ׳ג תוא ך ללכ א״ח ןייעו .׳ח תואו ׳ז תוא ׳ז

 .׳ז תוא ד״סב םשל ונירבדבו ׳ג ׳יעס
 עצמאב ימנ ה״הו רכו ולאה םירומזמה ;יב .׳ה ׳יו^ס <טב
 אלד דובככ ינפמ בישמו האריכ ינפמ לאושו ש״ב
 תוא י״טמ .ו״ס ׳יס שיר ל ׳שמכ היתוכרבו ש״קמ ףידע

 ידיל אבי לאשי אל םא תושדח םינפב ונייהו ,ש״ועי ׳א
 בישהל הלילח םולשב ן ילאוש ונא ןיאש כ״הבבו .האנש
 אלו היתוכרבב אלו םיקרפה ןיב אל ת״דב ׳יפא לואשלו
 .אקארקב ספדנש יכדרמ תוהגהב יתאצמ ךכ .הרמזד יקוספב
 .׳ב תוא םש ר״א .א״קס םש א״מ .ו״ם ׳יס ט״הגכב ג״הנכ
 ׳ז תוא ע״יב רודיס ׳ו תוא ׳ך ללכ א״מ ׳ב תוא םש ב״וס

 : ד״סב ׳נ תמ ץ׳ס ׳יסל ונירבדב ןמקל ןייע דיעו
 ןיב סנ ׳יכו םילילא ןיב קיספהל ךירצ .׳ו ׳י^ם <ל
 ןיבו .השוגד ףכה ןכלו קיספ שי לכל יכ
 קיספהל נ״ג ךירצ השעל סימש 'ןיבו .םילילאל םימעה
 ןכו .ט״הגהב א״י .ה״קס א "מ .ה״לש .סדנה עלבת אלש
 סלועלכ •רמואכ הארנ היהי אלד ודסח םלועל יכ זיתהל ךירצ
 רמואכ הארי אלש ודסח לכ ךמס זיתהל ךירצ ןכו .ודסח
 םש א״י .׳א תוא ׳ן ׳יס י״בגהב ג״הנכש .תיזב ודזח

 :׳יסה ז״ע
 ׳יכו ךידי תא חתופ קוספב ןיוכל ךירצ .׳ז ,י^ס (אל
 ר״אד דודל הלהתב ןיוכל ךירצו בתכ רוטב
 ול חטבומ פ״ג סוי לכב דודל הלהת רמואה לכ רזעלא
 ךידי תא חתופ קוספב ןייכי רתויו ,ב״הוע ןג אוהש
 ותוא ליבשב אוה םוי לכב רמול והועבקש המ רהיעש
 ויתוירב לע חיגשמכ ה״בקה לש וחבש וב ריכזמש קוספ
 והועבקש המ רקיעש רוטה בתככ אהו .ל״כע ןסנרפמו
 רמא םעט ה:תנ ב״ע ׳ד ףד תוכרב ארמגבש ינפמ ׳ונו
 קרפב הנוי ר״ה בתכו .ח״יג ף״לאב איסאד םושמ כ״ג
 קוספכ הז ינפמ. אוה ותרימא רקיעד ןויכד ןידמוע ןיא
 ךירצ ןויכ אל סאו ותרימאב ןימל ךירצש םינואגה םירמוא
 ןויכ אלש י״פעאש הארנו .תרחא סעפ ורמאלו רוזחל
 ׳סב בותכו .יגס ךידי תא חתופ קוכפב ןויכש !ויכ ולוכב
 ול חטבומ םוי לכב פ״ג דודל הלהת רמואה דעומ לכוא
 הוצמ םושמ לבא תערכמ וז הוצמש ׳יפ ב״הועכ ןב אוהש
 ׳א ׳יס א״מ ןייעי .י״ב ל״כע ב״הועה ןב יניא דבלב וז
 הלכה רמואה לכ ש־מד וצ ׳פ ייחבה םשב. בתכש ז״קס
 יד ןיא ב״הוע ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב פ״ג דודל
 םש בתכו .׳כ תואלפנ ריכיו השרפה רואיבב אלא הרימאב

 תצק ריכי בלכ תנוכב הרימאה י״עשיהנוכהד ש״חחמה
 רבד לע דרח היהי ז״יעו ותלודגמ תצקו ארובה ידסחמ
 בושיו והקימרי ודיב ןוע סאו .אטחה ןמ ומצע רומשיו ׳ה

 . ב״כועל הכזי ז״יעו המילש הבושתב
 ג״עאו .ימו ורמואלו רוזחל ךירצ ןויכ אל םאו □ש (בל
 ש״מכ הנווכ ןורסח ליבשב םירזומ ןיאאנדיאהד
 .ןימל לוכיד רזומ ׳א קוספ אלא וניאד אכה א״ק ׳יסב
 הארנ דועו .׳מ תוא ז״ר .ה תוא ב״וס .ו״קס א״מ
 ב״פ ל״הו ןיוכי אל הרזחב סנ אמשד העטה אוה םתכד
 תוא א״א ג״מרפ .סב ב״וס .אכה כ״אשמ הלטבל הכרב
 איה ת״כחמב א״א םשב ב״י תוא סנוע יחתפ ש״מו) ׳ו

 האיגש



 אפ םייח אנ תוכרב תוכלה חרוא
 ךולמי ׳ה קוספ ןכו (רוט) הרמז־ יקוספ ףוס אוהש יפל הי ללהת המשנה לכ קוספ ןילפוכו (ונ
 הוסתשת ךינפל המוק לכו קוספל וא ךל ונחנא םידומ וניהלא ׳ה התאול עיגמשכ (סהרדוכא)דעו םלועל
 דומעל יגהנו (׳א ביתנ םחורי ׳רו ןידמוע ןיא פ״0 י״רה) ג״יק ׳יס ןמקלדכ סש חוחהשהלי תוחשל ןיא

 םירמואשכ

 םייחה ףכ
 י״כרנה בתכ ןכו (ק״ודו ןייעמה הארי רשאכ האיגש
 תא חתופ קוספ אקודד ל״ז ןרמ ירבדמ עמשמד ׳ה תוא
 הנוי יניבר ירבדמ חכומ ןכו ףכו ורמואלו רוזחל ךירצ ךידי
 רימזמה לכ ריזחיד בתכש שובלה ברהכ אלדו רקיע ןכו
 ט״סד ן״ש .ב״מ תוא ׳ז ׳יס ג״שק ורפסב כ״כו .ד״כע.

 :׳ג תוא ע״יב רודיס .ב״ע
 חבזה תכרב ברה ׳וכו ורמואלו ריזחל ךירצ םש (גל
 יכהלד בתכ ב״מ ףד לאומש תראפת רפסב
 ידכ תחא םעפ ןיוכי אלש רשפא יחד פ״ג ורמואל ונקית
 ב״וישבו .םש י״כרנ ,א״ע א״כד ח״ואב כ״כו .ב״הועל הכזיש
 ורמואל ךירצ תחא סעפ דודל הלהה ל״זו בתכ ג תוא
 הרמזד יקוספב ורמואל וניקתה םינורחא םימנחד אלא
 ראשתו םיתשב וא םעפב ועשפי אמש החנמבו ארדסבו
 ןיאד חבש היארו פ״ג רמול בייח וניאב ינפמ םדיג תחא
 ףאו םימעפ ׳ב אלא דודל הלהת הב ןיאו ארדס הב
 תיבב דודל הלהת םירמוא תובישי יתשב ארדסד השודקב

 ןיאש חיכות תבש רמול ןיכמוסו םירמוא ןיא לבבבש וניבר
 ע״כ אמיאהו .י״נ ןואג םרמע בר רדס ,פ״ב אלא םירמוא
 ד תוא רמחמ ןיימו .ל״כע תבשב סג פ״ג היל יירמא
 רמואה לכ א״כ םויב פ״ג היה אל ארמגב םתסרגד בתכש

 .חכשש ימ ז״פל כ״או .ש״ועי ׳וכו םוי לכב דודל הלהת
 רחא םירמואש דודל הלהתבש י״א חתופ קוספב ןויכ אלו
 ס רחא םיקוספ וירחא רמאש רחא דע רכזנ הלו ש״ב
 הלהתב ןיוכל ןימולשת ול שיש ןויכ ורמואל רוזחל צ״ח
 ורמואלו קיספהל היל המלו הדימעה רחא םירמואש דודל
 ןיוכל חכש םא לבא ומוקמ םניא רשא םירחא תומוקמב

 ורמואל רוזחי הדימעה רחא רשא ךידי תא חתופ קוספב
 :קספה ןיד שי אנ םש יכ רכזנש םוקמ לכב

 הנווכה רקיעו .רכו רוזחל ךירצ ןויכ אל םאו םש (יל
 לע חיגשמ ה״בקהש תולימה ׳יפ ןיביש אוה

 רכזנש םוקמ לכ ןכו .׳נ תואנ ל״שמכ ןסנרפמו ויתוירב
 אוהש המ ןיביש תולימה ׳יפ אוה םינטשפה ירבדב הנויכ
 תונווכו תומש אל לבא .׳נ תוא ח״י ללכ א״ח ש״מכ רמוא
 י״ראה יבתכב םידמולה וליפאו תאזב עדוי ונתא ןיא יכ
 דע אל סא תועיטנב וצצקי רשפא יכ תאז ושעי אל ל״ז
 םא ילואו יאה ילוכו םירפסו םירפוס יפמ ודמלי רשא
 תולמה ׳יפב דאמ ורהזי ןכא ףידע ת״או בשו ןינעה וניבי
 תומשה תרכזא תעשב טרפבו תויתואו תובית ורסחי אלו
 שי ךידי תא חתופ קוספב והימו .תובבלל הארי ׳כ יכ
 ת״ס י״אפ ך׳ידי׳ תא׳ ח׳תופ׳ לש ח״רש תיטשפ הנווכ ןיוכל

 יעדומלו .תונווכה רעשב ןייעו .ך״תח ׳יג עיבשמו ך״סח
 רודיסב םינווכמו ל״ז י״ראה יבתכב םידמולה ךירצ ינא
 ורהזי לכ םדיקש תולפתהו תוכרבה תונווכ ל״ז ש״שרה
 תרבהב םגו טשפה פ״ע תומשה תרכזאו תולימה ׳יפב ןיוכל
 םהילע אבת כ״חאו תוא םוש םהמ רסחי אלש תולימה

 סבל תונפל סגו דואמ הברה הזב רהזיל ךירצו הנווכה
 ו״חש רשפא ושעי אל הככ םאש הלפתה תעב הבבחמ לכמ
 ךיא רמאל םהילע םירמואו םהינפל םתלפת םהל םיפרוט
 ןתי יחיו ל״ר םינווכ םהל םישועו ועיגה אל טשפה דע

 : ובל לא
 יוכו הי ךרבנ ונחנאו קוספ םירמואו .ההגה □ש (הל
 ילושלשל ידכ םרמע בר סשב רומכ בחכ םעטהו
 ללהת ססשנה לכ דע תוישרפ וסליכד .היוללה רסב הייללה
 היוללהד .היוללה אקרפ שירו .היוללה אקרס ף ס והניחא הי
 ןיפיסוס הדשמ .אוה אקרפ שיר יפ רבדי ׳ה חלהח רחבד
 יבלכה םשב י־בו .עקס ז*ט ר״בהו .לסמ הי ךרינ ונחנאו
 םוי לכב דודל הלסח רמואה לכ לדחאש יפל םעטה בסכ
 דודל הלהת ונרמאש רחא ךכיפל ב־הוטה ןב אוהש ול חטבומ
 הכזנש רמולכ םליע דטו הסעמ הי ךרבנ ונחנאו םירמיא ינא
 צ• א ע״ר סטטלד םימטטה !יב מ״נו .ש״ועי ב״הועל ורמואל
 רחא לגא ש״ב תכרב ךיסבש דודל הלסחב א־כ ירמואל
 ידכ םעט ךייש אלד !ויכ ורמיאל צ*א החנמבו הדימעה
 ורמואל ךירצ יבלכה בתכש םעטל לבא ׳יכו היוללה לשלשל
 שדנכ גהנמה ןכו רודל הלהה םירמואש םויב פ״גכ לכב
 רעשב ל״ז ו״חרהמ בתכ ןכו .ש־החמו ז״קס א*מ .יבלכה
 םעפ לכב ורמואל גהינ היה לד י״ראהש ב״ט ח־י ףד ׳יונה

 :דנה םינמז ׳גמ

 ׳ו שי אל ירשאב .ו״נר ׳יס ם״רהמל ץבשתב בותכ (יל
 לכב ס׳ס ורמואס לכ סכהינ ׳יג קח ׳קו ׳ח3

 ל״רו ־ב חוא ב׳״וישכ י״כרב .לי:ע סנהיג ינפ האוד רכיא םוי
 .קיספ עצמאב ליחהמ ו״או שי רהל הלהת יקוספ לכבד
 קוספ עצמאב ו״או שי אלש *ק תואי ׳ס סוא קוספמ ץוח

 :ש״ופט יכדרמ ר״רהמ סשב םש בו״ישה ש״מכו

 קוספ ןכו ׳וכו המשנה לכ קיספ ןילשוכו .ההגהב □ןע (זל
 ׳ג ספס והוא רמאי סגו .דעו םלועל ךולמי ׳ה
 סיס אב יכ רמאי סנו יוכו סיאק סיסוכצמ ׳ה ססרה ןושלב
 ילפו ׳וכו הכולמה הל יכ יכו וכלה לארשי ינבו ׳וכי הערפ
 אלו ךמש חבחשי רכו לכ לע ךלמל ,ה היהו רכו םיעישומ
 חטווכה רמש •סבחשי םדוק יכו לארשי עמש קוספ רמאי
 :סינורחאה כ״כו •שרעי ח״מ ׳יס ליעל ד״בסו ב׳יע א״לד

 סאש השיגד *ןרב שדקב רדאנ ךומכ יס רמיל רהזי (חל
 הכיס ׳כ רמואכ :*ןרחמ אצמנ ןכ אל
 רכפו רמאנש לנמה השפו םשה בנגש שיאה אוה הכימו
 ד> הנרמאס יחומצע לכ קוספמ תושקהל ןיאו הרצ סיב
 ריכזהל ןיאו סיה ;פ רמאנ אל הזש יופר אוהש ךומכ ימ
 הארנ אהי אלש השוגד *ןככ ןבאכ ומדי ארקי ןכו •הכימ וילע
 סאש השימ ל״מינכ הלאג וז ספ ןכו ןבא ךומדי רמואכ
 י״ב .מ״ב *ןרסמ אצמנו לאונמ ןושל רמואכ הארנ היופר היהי
 ןכו ,םינורחאה כ״כו !1 סוא ר״א ,ז״קס א״ס .ח״יא סשב

 ט (אמל



 םייח אנ תוכרב תובלה חרוא
 רומזמ טפ :תחנב םא ייכ הצורמב תוריטזה א׳אח ח :חגחשיו דוד ךרכיו רמאש ךורב םירמואשכ הלוגה ראב
 רומזמ א״או הגה :הדותל רומזממ ץוח לטביל תודיתע תורישה לכש הניגנב הרמואל שי הדותל ׳י-זי ■ם ח
 ל״טו חספ ברמב אלו ןמס סושמ סהב הנירק הדות ןיאש חספ ימינ וא (רוט) ט״יו תנפנ הדוסל ׳,!י־ 'יסשג

 :(םיגהנמ) .ולא תונידמנ וגהנ ןכו ד״רס ׳יס ל״עו רופיכ םוי ברענ אלו ט״צת ׳יס סש 0

 ןיי
 םייחה ףכ

 מ ׳יס סיב הנהנה יניד השמ הטס .סישונד האנ האנ יכ
 :ג״ט ׳ע ףד ץש ,ביי סוא ייבגהב ג׳הנכש

 .םירידא ןינו םימנ ןינ טעמ קיספהל ךירצש כ״מ (לט
 הסח קוספ ףיסו םימנ תסח החפט םעט יכ
 למ אלא סימכ לע יאק אל םירידא תכיס יכ סירידאנ
 גיסכד ה״כקה הז רידא אני א״ע ג״נד חומנמנ שדנכ םיירצמה
 ירידאו כיחכד לארשי ולא םירידאל ערפיי .יה סורמנ רידא

 תרפועכ וללצ ביחכד םירצמ ולא םירידאמ .סכ יצפח לכ
 ירנשמ םירידא ביתכר םימה ולא סירידאנ .םירידא סימכ
 שדו .םירצמ לע יאק ארקד סיריראד ראונמ ירה .ליכמ םי
 :נ״ע יט ףד ץש .ד חוא ברס .סימכ תרפועכ םירידא יללצ שרדמכ
 לכ חלשנ רהוז לדו .הלודנ הנווכב ליצ סיה תריש (ם
 יכז הכ ןיטמו אמוי לכב אד אתריש רמאד נ*ב
 אחיודסב אחישמ אכלמד ימויב אסבשלו יתאד אסלעל ארמימל
 אמויו יתאד אמלטו רבעד אסלע סב היא אהד היבקד
 ירמאקד ןינרמא ןיסנשוח ןוניא לכ הילע ילסו .אסישמ אכלמד
 אשידק אעראב רמאל .אנמיז יאהב רמאל .יאחתו יאלפ
 .לארשיד !יהליד אנקרופב רמאל .אחולגב רמאל •לארשי וראשד
 חוא ב״יכ •יא תוא ץנ ׳יס ח״רפ .כ*ט יתאד אמלעב רסאל
 :ד״כ תוא ׳ב ׳יס ריסש ןרופצ .א״ע ׳ע ףד ןיש כ*נו .׳ד
 רמואש ימש שרדמה םשב ב״וסכ םש בתכ דוע (אמ
 תוביתה קודקדבו הבר הממשב םוי לכב התוא
 םיה רבועו םירצממ אצוי ומצעב אוס וליאכ ןיטסו סיסמטבו
 ל־ר רסאל ורמאיו שדו .ויתונוע ול ץלמומ וליצמ היבקהו
 :םש רימש !רופצ כ״כו .ל״כט שיוטי םוי לכב התוא רסאל ונוצב
 ךרביו רמאש ךורב םירמואשכ דומעל ונהנו .הגהב םש (נמ
 דומעל ךירצ דיחיב ללפתמכ וליפאו .חבתשיו דוד
 הזנ ,ט״הגהב גיהנכש ,נ״ג ׳יס ח״ב .שיב תרימא תמשב
 ל״שממ חכומ ןכו .יא חוא ׳יסה הזב א״מ .יא תוא ׳יסכ
 .דומטל דיחיה צ״א חבתשי תרימאב לבא .ש״ומי ׳א תוא
 שידק רמול ירכ אוה חבתשי תרימאב דמוע ץ״שהש סמו
 א׳קס נינ ׳יס א־מ ואיבהו .םש גיהנכש .םש ח״ב .וירמא
 תרימאב דומעל ךירצש רכז אלש ליז ייראה ירבדמ עסשמ ןכו
 דומעל םהל ןיא רובצהד ־א חוא ג״נ ׳יסב ליסחה כ־כו .חבתשי
 ו״ט חוא ׳ד ׳יס חיאב םידה ירקיע כיכו .בשוימ ודוסש וב
 ׳יס עישב ל־ז ןרמ ירבדמ סיכו •ג״ע 'יס בקעי לסא םשב
 תנווכ קד א״קסב םש ז־טכ ביכו .יא ׳יטס נ״נ
 בלל הפי ביכו .׳א תוא םש ת־וע כ״כו .שדעי טישו רוטכ
 ןכו .שיועי א־טי רימזאב גהנמ ןכש בתכו .יא חוא םש
 ןייעו .חבתשי תרימאב םידמוע ןיאש וניניב טושפ גהנמה

 :׳א חוא ץג 'יס ןמקל רוט
 דוד ךרביו שיכ םירמואשכ דומעל ונהנו .הגהב םש (גמ
 חלפת ןינטג תונווכה רטשב לד ייראכ כ״כו יוכו
 דע יוכו ריד ךרביו ןמ רמועמ םוקל ךירצ לדו נ*ע ח״יד רחשכ
 יכ תויהל ללכנ דעו ־וכו םרבאב תרחנ רשא םיהלאה ׳ה אוה התא

 היסא לכו ׳וכו סיהלאה ־ה אוס החא תירב זומר היסא סש
 תוביח העברא ףוס דע רמועמ םוקל ךירצ ןכלו רתכב אוה
 די .טיקס א׳ימ .ויפ תורימזה רעש ח״ערפ .ל״כע דבלב ׳זנה
 ׳יס נישק .דדנ טיס ףד ן״ש ׳ט תוא ריא טיהנהב ןרהא
 םשב ח״זי ׳יס ליעל כ״כו .יא תוא ע״יב רודיס .גימ חוא ׳ז

 :ש״ועי לד ייראס
 דיל תוטורפ ׳ב ןחי לכב לשומ החאו עיגישכל (דמ
 יאבגה דיב דוע ןחי כ״חאו ,דחיב יאבגה
 ׳ע ףד ן״ש •םש ח״ערפ ,םש ׳ווכה רעש תישילש הטורפ
 ב״צ ׳ס ףיס עישב ןמקל ;ייעו .םש עייב .םש גישק .א״ע
 הקדצל הטורפ ןחיל ןיגסונ שיו .דיוי ׳יעס טימר ׳יס דיויבי
 קדצב ינאו וטושפכ קוספה םייקל ידכ כ־היבל ןיסנכנש םדוק
 ןתונש תע לכבו .םש הניכשהש נ״כסב וניייהד ךינפ הזחא
 .םש חיערפו םש ׳וטה ישב ראובמכ דמועמ היהת הקדצ
 תירחשב ןיב בכ״הבל םסנכס םדוק תוטורפ ׳ג ןחיל ןיגסונ שיו
 הטורפ כ״חאו תוטורפ ׳ב ןתונש ׳זנה הנווכ ןישוטו החנמב ןיב
 סנ בתכש איע ב״נד החנמכ חלחחד ׳ב שורד ־וטה ישב ןייעו ׳א
 תוטורפ ׳ג ןתיל ל״ז י״ראס גהונ היה החנמה חלפת םדוק
 ־שב ןיימ הקדצה לש הנווכה עדיל ךנוצר םאו ,ש״וטי הקדצל
 ׳ס םיקוספה רעשו תוצמה רעשו שש חיערפו סש תונווכה

 :׳ד דוחי ביע א״מ ףד קיהור רעשו האר
 היוס םש דמיל ידכ הקדצ ןתונש ימ ןיווכל ךירצ (ידמ
 דוסב איה ינעל ןתונש הטורפה יכ ,ןפואה הזב
 ודי הנקו .סיוה לש ׳ס ירה ןתונה תועבצא שממו .היוס לש יי
 ¬ה ירה לבקמ לש ינעה תועבצא םסחו .היוה לש ו״אוכ דוס
 ׳יס עבצאב הרומ .םש םיקוספה רעש .היוה לש הנורחא
 סנכנש םדיק יאבג וא ינע אצומ וניא םאו .ג״י חוא ׳א
 תושעל ידכ לכב לשומ התאו תרימא תעשב וא כיהיבל
 יאבגה תחת היסח איה תילאמשה ודיש ןיכי ׳זנה דיחיכ

 ׳זנס דומיה השעיו תילאמשה ודיל תינמיה ודימ הקדצה ןחיו
 תיסורפ ול ןיאש ימ ןכו .השעמ ישנא ןישיע ויה ךכש יתטמשו

 ענמי אל ןירסיא ןחיל ודיב תלוכי ןיאו הקדצל ןחיל ידכ
 רמאיו תינמיה ודיב רסיאה סופתי אלא ןחילס הז ליבשב
 ודיל רסיאס ןחיו הקדצל וז רסיאמ תוטורפ ׳ב ןתונ ינירה
 ודיב רסיאה חקיו רוזחי כ״חאו ׳זנס רוחיה השעיו תילמבה
 ןחיו הקדצל וז רסיאמ המורפ ןתונ ינירה רמאיו תינמיה
 ךרביונ איה םאו ׳זנס דוחי השטיו תילאמשה ודיל רסיאה
 הלחתש דבל הבשחמב הז רמאי קיספהל לוכי וניאש דה
 דיב רסיאה חיניי הקדצל הז רסיאמ תומורפ ׳ב חחל ןיטי
 ודיב רסיאה חקיו רוזחי כ״חאו ׳זנס דומיל ןיוכיו לאמש
 הקדצל תחא הסורפ הז רסיאמ דומ ןתונש ןיוכיו תינמיה
 וא םוי השעי ןכו ׳זנה דוסיל כ*ג ןויכיו .לאמש דיל ןתונו

 ינטל רטיאה ןחי כימאו רסיאב םיש תוטורפה ןינמכ םימוי
 :יו •וא ףוס בילק ׳יס ןמקל הזמ רוע ןייעו

 ררועתי ׳יכו הצורמב תורימזה םירמוא ןיא ימ ׳יעס (ים
 דאמ



 בפ םייח בנ 'יס תוכרב תוכלה חרוא
 :דחא ףיעס ובו .חבתשי דע נ־׳כהבל אובל ההשש יט ןיד בנ

 ב״חאו תוחבשתב ללוהמ דע רמאש ךורב רמוא הרמזד יקוספ ףוסב רובצ אצמו ג״כהבל אב םאא א
 ובורק םע לארשי ינבל דע םימשה ק י״י תא וללה ברואו .היוללה םלוע דעו התעמ דע דודל הלהת
 רמאי רתוי תוהש ול םי םאו הגה :הי ללהת המשנה לכ דע ושדקב לא וללה ב׳חאו .היוללה
 םיקוספ קר רכיא סייתנב ינ ירשא הדוקש םוחר אוהו דפ גלדיו םוחר אוהו דפ וארק ׳הל ודוה
 ללפתיו היתוכרבו ש־׳קו רצוי כ"חאו חבתשי ב״חאו .(הלפת ׳המ ז״פ ינומיימ תוהגה) םיטקולמ

 םמ

 הלוגה ראב
 ׳יימ ׳הנה א
 ררתה לפס םשג
 ׳ר םשג יווצ ב

 .יאנולסנ

 םייחה ףכ

 תורימזה לכ רמול החמשו ספנכהו הבהאו האריב דאמ
 טרפבו תויתואה וא תוביתה טולבל אלש רהזיו ךלמ ׳ה טרפבו
 תוארונ תוריס שי תואו חוא לכב יכ הנמאנ עדיו תורכזאה
 רדסב המ דפ טדוי ונתא אל יכ טגנב ר״עצ ונל ידו אילפהל
 ונתמילכ ונסכתו ויתודמ םיפ ;וילטה רומיהו סומלופה תיילע
 ןטשפ ןיבהלו טפשמכ םרפשמב תוביתה רמול רהזנ חוספלו
 ךרוצלו םיקומע תודוס לכה יכ ללכ ךרד עדילו ׳ה תאריב
 ,ה ׳יס ל״שמ ןייעו .ברמ תוא 'ב ׳יס ריסש ןרופצ ,דימיס
 דוטו ׳וכו המדקה עדו הדב ׳א חוא סיס ׳יסו ב־א תוא
 ;תורימזה רפש ח״פדסו ח״י !ןד ש׳־הפח ןינפב ׳ווכה רפש ןיימ
 דמז םיענו םר ליקב הרמזד יקוספ םיארוקה □תוא (זמ
 תועטב סירמיאי םיקוספה םיעדוי םניאו
 וינע סמש ה״בקה םנ .סוחג סירכ לבקתמ םתורימזו םתולפת
 ,י״בנהג עסמ ,זעי ׳יס סיס .סבאה ילע ולגדו רמאנ הז לעו

 :,ט תוא ט״מ ׳יס לישמ ןייעו .ג״כ תוא ע״יב רודיס
 ׳א ׳יס ■רהא די בתכ *וכו הדותל רומזמ ׳ט ׳יעס (חמ
 רומזמ רמול שיד ל״ז גורס ידסמ םשב ט״הגהב
 השב תונווכה רעשב בתכ ל״ז ו״חרלוס סנסא .דמועמ הדוחל
 ליפל ד״בהו .שרפי בשוימ הדוחל רומזמ רמאיר ל״ז י״ראה
 ס״סד ץס כ*כו .׳וכי רמאש ךורב הדב ׳א חוא ס״מ ׳יס
 ׳יס סייסה !ןכ ,׳מ תוא םדנש .ס״ל חוא ׳ז ׳יס עשק ב״ע
 ןיכנו ביטד ׳ג תוא ע״יב רודיס ש״מכ אלדו י״מ חוא ב״י
 אל בשוימ ורמואל ל״ז ידאה חמכשסד ןויכד דמועמ ורמואל

 :בשוימ אלא דמופס ורסואל ןוכנו בוט דוע םי אל
 .טריו חבשב הדוחל רומזמ םירמוא ;יאו .ההגה םש (טט
 תבשה םויל ריש רומזמ ם״ג רחא הירסיא אלא
 ¬הל תוריסל בוט ןילימתמ טריבו׳וכו שנל תואג ךנמ ׳ה רומזמו
 דובכ יהי לש םיקושפ םירסוא ׳וכו שבל תואג ךלס ׳ה רסאו רכי
 בתכ ׳ט חוא מ• רפה וסימ .חרא סשב י״ב .רכו ׳ס
 תבשה סויל ריש רומזממ ליחחסד ןאמ
 םושמ ל״נ םעטהו .ד״כע דינעק ריפשו שבתשמ אל ט״ויב
 םכל סחרססו רומא ־סב ם״מכ תבש ארקנ טריה הנד
 ה״ר ןכו ׳וכו !יתבש ןושארה םויב ןכו ׳וכו חבשה תרחממ
 ׳וכי ןותבש םכל היהי םדמל דחאב ה״שמכ חבש ארקנ
 םתינעו םכל אוה ןוהבש תנש ה״שמנ חבש ארקנ כ״הוי ןכו
 כ*כם ז״ט תוא !ידמיע ןיא ׳ס ח״לב יתיאר כ״מא ׳וכו
 י״פעאש א״ט בתכ אוהש אלא סינסנמה לע היגמה םשב
 דיסה תכסמ !ןוסב ש״מכ חבשה םויל ןקתנ הזה רומזמהש
 רמואש ומכו ט׳ויב ־וכו רומזמ קוספ סג רמול םי ס־ס
 ,םדעי רמוא אוה תורימזו סוחנש רדסד תודוהל בוט
 ןיגהונ ןכש בתכו דדי חוא י״בגהב ג״הנכש ד״בסו
 םימעטמ ט״ויב ריש רומזמ קוספ סנ רמול א״נדנמשוקב
 נ־פ מ־סד ץ״ש .ביי חוא ריא ׳נ חוא חייט כ*כו ,שיועי דנה
 ןדאה בר שימכ ץבני לא סיב גהנמ ןכו ׳ג תוא חדד

 דועו ־ן תוא ב״י ׳יס םייחה !ןכ ריבסו ש״בד ׳ס תמדקהב
 ¬ב ׳וא ס״סח ־יס ןמקל ןייע

 .טריו תבשב הדוחל רומזמ םירמוא ;יאו ,ההגהב םש (ן
 .הנשה שאר לש ט״ויב תלוז דרפסב גהנמה ןכו
 תומוקמ שיו .זראה לכ ׳הל ועירה וב בותכש ינפס םעטהו
 .ט״סנהנ גיהנכ •ומצע םעטה הזמ :"הויב ורמואל כ״נ וגהנש
 ןיאש ץנכי לא תיב גהנמו .ביע חיסד קש .ייקס א״מ
 תורימזב אל כיויו הדב טייפ וא רומזמ סוש רמול !ןיסוהל
 לש תורימזה םירמוא אלא ח״י חלפה לש הרזחב אלו
 ¬וכו םיקידצ וננר ־וכו םירפסמ םימשה םהש אקיד תבש
 יסו תבשה םויל ריש רומזמו ש״ב כ־חאו רמאש ךורב רפ
 ט״וינ ןכו .ח*י חלפתו רצויו היוללה ־וכו דיבכ יהי ׳וכו ךלס
 לש םירומזמה ךותב סוי ותואל ךיישה רומזמ םירמוא ןיא

 :׳ג חואט׳הגסב עסמש ןייעו .0*3 םדיק

 וא טריו חבשב הדוסל רומזמ א״או .ההגהב םש (אנ
 ץמח סושמ סכב הבירק הדוח ןיאש חספ ימיב
 םש י״ב בתכו ,א״פר ־יס רוט .רקיע לש םעט יניאו יוכו

 הדוה ןנרק םשל ותוא םירסנא ונא ןיא הז רוסזסד םושמ
 ׳מ חוא י״בגהג ג״הנכש ןייעו .ד״כע הארוה םשב אלא
 חספד ס״הומבו ס״פב ורמואל טיגהנמד ׳תכש ׳ט תואבו
 תימוקמה ולאבד ׳3 תוא טיכח ׳יסב חדפה כ״כו ד״כע
 ׳יס הספ ׳להב ל״נז .נ־ע ח״סד ץשה ד״בהו ורמואל יגהנ
 ס״מהיסבו פ*פב ורסואל ן״בכי לא סיב גהנמ ןכו .סרס
 ד־בהו ש״בד ׳ס תמדקהב ן״נאס בר ם״מכ חוכיסד ס״הוחבו

 : ס׳י חוא ב״י ׳יס ס״סרהל םייחה !ןכ
 ל*שר בתכ ןכו ׳יכו כ*כוי ברעב אלו ההגהב םש <1ב
 בסכ ט׳הנהב ג״הנכס םנמא ,ד*ס ׳יס ׳ישתב
 גהנמהד ׳ב ׳יא רדח ׳יסב ס״רפה ב״כו .ורסואל וניגהנמד

 :סש סייסה !ןכ .ב״ט ח״סד ץכה כ*כו .ורמואל
 תועטו בדנב הדוהל רומזמ םירסוא !יאש םירסוא שי (ק

 בתכו .דדכ ׳יס ׳ושחב ל״שר .יניעב איה לודג
 ג״הנכס כרנו .םרעי םינוכנ וירגדד ׳ב חוא תרעה וילע

 :םש םייחה !ק .נ״ע סש ץש .ורמואל ונדכנמד

 ירבד פ־ע םיגהנתמד סלבוריבד אשידק אלהקב <ח
 תריש רסיל םיגהונ לד ידאה וניבי
 הריש רמול גהנמה טשפתנש ומכ אצ ב״טב וליפא שיה

 : א־י חוא ל*סח .וניזאה
 רכו ארמח יקוספ !ןוסב רוביצ אצמו גיכהבל אב םא (א
 ןיאש תומוקמב אלא וניא אוה ז״כד טושפו
 תומוקמב לבא .דבלב תחא הלפת אלא רוביצב סיללפסמ
 ללפתהל ךליל ךירצ ׳וכו םיתשו. תחא רובצב םיללפתמש
 ץשה ב״כו .ל״זס ונקיתש רדסה ךפהל אלש ידכ רובצה םע

 ; ׳א חוא דיהתפ .ד־ע !ןופ חכד
 טדו



 םייח בג בנ ׳יס תוכרכ תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 ׳ר סשב ריש ג
 סש3 הנוי

 .ויתובר

 תהגהו רוס א
 ח״המ ז״ס ׳יימ
 ז "כ ׳יס וב לכהו
 גיגח ן *ירהמ ב

 /)"ירהמו

 אל תוכ6 דופ סא הגה :םימשה ןמ י׳י תא וללה רומזמ םג גלדי ביכ תוחש ןיא םאו: רובצה םע
 וליחתת רבכ םאוג :(ןידמוע ןיא קרס י״רהו ש״ארה) חבתשיו דודל הלהסו רמאש ךורב קר רמאי
 ללפתיו רובצה םע היתוכרבו ש־ק ארקי קולידב ׳יפא הרטזד יקוספ רמול תוהש ןיאו רצוי רובצה
 הוקמ לכמו הגה :םהירחא לש אלו םהינפלש הברב אלב הרמזד יקוספ לכ ארקי ב"חאו םהמע

 :(ז״מו ו״מ ןמיס ראבתנש ומכ א״ירהמ םשב י״בו וב לכ) רקבב ךרבל ביוחמש תוכרבה לכ רמאי
 :םיפיעס ו״כ ובו .הביתה ינפל דריל יוארה ןיד גנ

 :הרמזד יקוספ תצקו רמאש ךורב רמא כ׳אא חבתשי רמול !יאנ-ב :דמועמ חבתשי ץ־ש רמואא א

 ןיא

 םייחה ףכ
 תודוס םהב שי ל״זס ונקיתש הלפמה רדס לכבד ע1ן (ב
 תונוטה רפשב שימנ םיאלפנ םירבדו םימלפנ ^
 פדו הידב ׳א חוא ח׳מ ׳יסו ז־כ חוא סיכ ׳יס צ*שס קיפו
 הלפתה רוס לכ רמול דאמ רסחל ךירצ כ־׳פו יוכו המרקה
 דינמה ריהזה ןכו .רבד םוש םהמ רסחי אלו רדסה לס
 רדסכ ללססהל לכויש ירכ המכשהב גינהיגל אבל ל*ז ןרסל
 ר״א דיגהו .חורוניצס ךסהמ ןכ השופה יכ גולידב אלו
 ברסה סש בסכו .איקס ס״האב ׳א םוא גיוס •יכ תוא
 אבל סימפסל ןירסאמש ךאש לארשי ילודג הברה הארש
 הפי .סש ס־האבה כ*כו .גולידב אלו רדסכ ןיללסחס נ״נכבל
 המכ איבהו הזב ךיראהש סש דיסחש ןיימו .׳א חוא בלל
 סוידהה יספד ךכו ש״ופי גלדל ןיאש יכה ליסש םיקסופ
 ׳ד ׳יס ב״מ םילפס בר ןיימו .הזב יתכראה אל כ*םו הסינ
 ליאו ץח יפדויל סודינ הזב הסונ יחפד ןיאו רצקל ש״מ
 לכב קדקדל ךירצש ה״צ חוא היכ ׳יס לישמ ןייעו .ךיראהל
 ונתא ןיא יכ ייספא ןשסשמכו ןרדסכ ויהיש חיצמה השממ

 : סהיחודיסי םהיזמר עדוי
 ׳הל ורוה רמאי דחוי תוהש ול שי םאו .ההגה □ש <ג
 ודוה םירמואש םיזנכשאה גהנמל והז ׳וכי וארק
 םירמוא ונא לבא ריפה םימכ ש״ב רמא יונו וארק יהל

 ם׳־ופי ׳ז חוא ׳נ ■יס ל־שסכ ש׳ל םדיק וחוא
 שיב קר רמאי אל תוהש ןיא דיס םא .היהנה םש (י
 םשב ייב בסכ םפסהו .סנחשיו דודל הלהסו
 אלא התיה אלש הארנ הנקחה רקיפש ןויכ שיארהו יירה
 שיק רמאיש ידכ רומזמה הזנ ול יד רומזמה הז יגסמ

 בחכ ליז םישרה רודיסב םנמא .ליכמ רובצה םס ללפתיו
 רמא רשא היוללה ׳הב הריציד תולכיה ׳ז חונסכל ןיונל
 האירבה לא םש רשא !יחירה סולפכל ידכ אוהו רירל הגהה
 חיפיפו רחשה הלססד ביא שורד ׳יונה רפשב שימכ
 תפלו .ביס וימ רעש חיפ !ייטו .ויפו היפ הלפחה רפש

 :ןיכירצ םלוכ
 רחאל ׳יפ רכו תוכרבה לכ רמאי מ־רי .היהנה םש (ה
 סיכרבה לכש יל ארגתסמו .א־קס ז״ס .הלפתה
 הכרבב אצי רבכש תומשנ ריזחמה חכרנמ ץימ ךרבל לוכי
 סוא ׳ח ללכ א׳ח .י״בגהב ןרהא די .ח״דפ .םיחמ היחמ
 טייב רידיס .דרי חוא ׳ה ייש גישק .ביס וימד ךיש .־ח
 טיש ריציק .יז היא וימ ׳יס ליסח .יב חוא שיהרב ינידב
 ריסאמ ןייטי •ביי תוא בשיו ׳ס חיא ןנ .יו חיא ׳ז "ס
 ביטו הזנ תצק וקפקפש ׳ז חוא ׳י ׳יס תיפשו'•ד חוא
 ןכש סרפנו הלסח סרוק סחוא ךרבל רהזיל ךירצ הלחחכל
 ׳ס ׳וא וימ ׳יס לישסכ ־וקמה ירבד יסל רדסה אוה

 כ״חא םתוא ךרבי הלסח םדוק סחוא ךריב אל םא דבטירבו
 ץומ םגו .יזנס רפס ירבדכ תומשנ ריזחמה הכרבמ ץומ
 לישמכ סלופ תבהא סכרבב רפסנ רבכש הרותה תכרבמ
 כ״ש רוציק .םש ל״סחה כ*כו .ש״יפי בייט חוא וימ ׳יס
 ןמקלו .ייס תוא זימ ייס ל״שס ןיימו .סש חיא !ב .סש

 :ד חוא א״ט ׳יס

 ךימסיש ידכ .דסיעמ חבתשי ץיש רמוא •א ׳י^ס <א
 א*פ .איקס זיס .תיב .ייב .דימ םידקה ונ
 ׳יס לישמכ חבתשי תדימאב דומפל צ׳א דיחיה לבא .איקס
 ךירצד טמשמ אינ ׳יס ךישבד אימה ש״סו .ב״מ חיא אינ
 אנהו אגהנממ סחהד ליצ ׳א תוא ר״אה בתכ דומעל
 טבחנ רבכו •א תוא זישסב ג׳מרס ואיבהו .שירפי אנידמ
 הרימאב דמוע דיחיה ןיאש וניניב טישס גהנמהו ליפל

 :שייעי חבתשי
 ויסס לכד הילשה סשב ׳יסה שירב א״ס בתכ <ב
 דמ ׳טו החבשו ריש ןס חבחשירש- םימבש
 ב״לקר המורת ׳ס רהוזב סנסא .סמא אמישנב רמאי החפמ
 רובידב קיספמ סא אוה רוסיאהד אלא ק עסשמ אל א׳ט
 תוכלמו רפ רכו החכשו ריש וס םיחנש עי אלא סנ־או
 אל ל״ז ייראה ןכו .ד״ע ־ע ךר ץ*שמ כ״כו .שרפי ישאכ
 ונאבה רשאכ החא המישנב היהיש רוכה רפשנ הז רכז
 יז ׳יס גישקנ א׳דימה כ*כו .שרפי חימ ׳יס ליפל ונישל
 המישנב םרמאי אלד ץיבעי ברס רודיס םשב זימ חוא
 בינו .ליכמ ךלמ לש ומגפ רדסמכ הריטנב ליצ יכ חחא
 חוא חיי ללכ איח כ*כו ׳א חוא חיפש .עי חוא טייב רודיס
 רבכ טקיח ימו חבחשי חסינו .קיסיזו אירנה םשב ־ד
 ץ*ש כ׳׳כי שירפי רוכה רעש םשב מ*ס ׳יסב ליפל ונבחכ
 ץנטלו .ד״י חוא עייב רודיס .א״ס 6*ט ךדו דדנ ׳ט ךד
 ׳יס ליטל ןייע כ״ב ומכ וניד השודקבש רבד לכו ןמא תיינע
 אלש רדזי סיסבש עיב קר ׳ד חוא ־ה ׳יסו א־י חוא אינ

 :ךכ יריל ומצט איבהל
 חוא ■ז ׳יס גיבק .ז״ר ׳יס ייכרב .חתפב םימלועה יח 0
 :יו חוא ץד ־יס ןמקל ןייעו .רבד אסע ןכו .םימ
 קוספ הצקו שיב דמא כ״אא חבתשי דמול !יא .יב ׳יעס (י
 יקוספ לפ הנורחא סכרנ איהש ינפס .הרמח
 םיברו ,יב חוא זיר .ביקס אימ .אינ ׳יס שיר םימכ הרסח
 .חנסשימ ןיליסחסכ ךיראהל חפ ןיאו ךרדב םהשכ סיפיש
 םשב ׳3 היא ריא .הלשבל הכרב הלסח ךרגמ ןכ השופש יסו

 חבשה םייב סיבכטחמש סדא ינב םי קו .סש זיר .ץינ
 םיליממו יח לכ המשנ ריבצה ורסאי רשא דפ גיכהיבל אובלמ

 רמול



 םייח גפ גנ ׳'ם תוברב תוכלה חרוא
 הלוגה ראב ׳יס ל״עו) רצויל חבתשי ןיב אלא חבתשיל הרסזד יקוספ ןיב תיציצ תפיטע לע ךרבל ןיאג ג

 •יי > הבחשי ליחתיש סדוק תיציצב ףטעתי הלחת תילט ול .היה אל םא ן״שה והימ הגה :(.׳נ ףיעס ד״נ
 ןיתמי ג״כהבב ןינמ ןיא סא ןכו (׳ה ׳יס וב לכ) קיספי אלו חבתשי רסא דימ שידקה רמאיש ידכ

 ץ״שה

 םייחה ףכ
 ששמ יכסמ חבתשי ורמאי אל ימ לכ חמשנ ספספ. רמול
 אוהו סבתשי אלב יח לכ תמשנ ורמאי אלא הלשבל סכרב

 :טושפ
 .רכו ז״דספ ;יב תיציצ תפיטע לע ךרבל ןיא ׳נ ׳יעס (ה
 שיתכ קיספהל רוסא סוצמ ךרוצל וליפא ירהד
 חבתשי ןיב לגא ,ג תוא ז*ר .ג*קס א״ס .׳ד •יטס א״נ •יס
 םדמ היצמ רירל יאשר סשס חגחשיל סיב ןיבמ ליק רצויל
 ןמקל ןייעו .םש זי׳ר .׳ג חוא א״א גרנרפ •0 ׳יעס ד״נ ׳יסב

 :א־י חוא ן׳ד ׳יסבו .,ז תוא
 וסכ ןיליפת ןידו .דכו תיציצ תפיטע לע ךרבל ןיא □ש (ו
 הפי ׳א חוא חדקמב בדס .םירשי תסוס .הילט

 :ז״מאש תואב ןייעו ׳ג חוא ן־ד ׳יס בלל
 רומזמל רומזמ ;יב ה־הו .רצויל חבתשי ןיב אלא □ש (ז
 ח״אח רדג ■ושחב ןייז י־רסמ ואיבהו ןימינב י״רהס
 א״רהמו ־ד תוא י ייכרב .י־בגהב ןרהא די .א״נ ׳יס ׳א ללכ
 אל סא לבא ויכרצל סנאנב ד״הד בתכ ן״ב ׳יסב סש יולה
 ןשבולל אלש ול יואר ןיליפתו תיציצ ול ןמדזנו ויכרצל סנאנ
 רצויל חבתשי ןיב אלא ארמזד יקוספ ךותב ןסילט ךרבלו
 הארוהב ברס זירפהו ל*זו וילע בתכו ספ ייכרבה ד־בהו שרפי
 ספדנה רודס ראפ רפסב ס״גמרס תובושחב הזח קיפו וז
 תילט ול ןמדזנש ימ לדו ףפסל קספש זיסק ׳יס שדחמ
 םשבולל ול רתומ סא הרמח יקוספב ךמוט אוהו ןיליפתו
 תיציצ י לע הכרבב רוסיא םוש ןיא הבושח .םהילע ךרבלו
 הרוסא ז״רספב תאזכ הקספה ןיאש םירומזמה ךותב ןיליפתו
 אצמנ .ל״כע תאזכ הקספה רוסאיש רע שיק אלו סלפה הניאו
 רתומ ם־במרה תרבסלר .הזה רבדב שי תוקולחמ ׳גד ליפל
 עמשמו ארמזד יקוספ ךותב ןיליפתו תילט לס ךרבל קיספהל
 י״רהס תרבסלו .םירומזמה עצמאב אוה םא וליפאד וירבדמ
 אקוד וולה א״רהמ תרבסלו .רומזמל רומזמ ;יב אקוד ןימינב
 אלש יואר ןיליפתו תיצ־נ ול ןמדזנ לבא ויכרצל סנאנ םא

 תוימתסמ סיכו רצויל חבתשי ןיב אלא םהילע ךרבלו ןשנלל
 ןיב םא יכ םהילס ךרבל ןיאו קוליח םי אלד ליז ןרמ ירבד
 .יט תוא עייב רודיסבו .׳ג תוא א־סכ שדנכ רצויל חבתשי

 מ־כי .ד חוא ייבנהנ גיהנכש ם׳מכ אלרו .׳ג חוא בלל הפיו
 ןיאד ־ה חוא ליעל ובתכש םינורחאהו א״מה ןתנש םעסמ
 אוה קוליחה אלא רומזמה עצמאל רומזמל רומזמ ןיב קוליח
 מ״כו .שדעיכ רצויל חבתשי ןיבו חבחשיל רמאש ךורב ןיב
 למ המיחי .׳א חוא הירפה כ״כו .םיימי ׳ג חוא זיר ירבדמ
 קחציל רוכז ןי־טו וז הארוהב זירפהש ריינה לע בתכש י״כרבס
 שימל דילו שדעי ייכרבס לט ןנ סג המחש ׳מ ־יס יררה
 תיציצ חינהל קיספמ םיקרפה ןיבר ־ב ׳יעס ויס ־ישב ןרמ
 דיעמכ אהי אלש שיק ךריצ סהש ינפמ ינאש םחהד ןיליפתו
 ךרוצל םניא לבא ליהש םשב ייב םימכ ומצעב רקש תודע
 רצויל חבתשי ןיב םחינהל רשפא אכהד דיעו הרסח יקוספ

 וליפאו רמא םיקמ םי אלד םחה ןכ אל יפט ליק אוהש
 רימחה ׳ס םדיק םחינהל ךירצד ליפל ונבתכש לד ייראס ירבדל

 ןיא הנוקיתכ הוצמס השע אלו ןמזה רבס רבכד ןיוכ אכה
 ול היה אלש ימ רימחהל שי כ״עו .זידקספב קיספהל ול
 םהילע ךרבלו ןשבלל אלש שיב רסא ול ןמדזנו ןיליפתו תיציצ
 ויבקנל ךרצנש ימב ריינה םש ש״מ ןכו .רצויל חבתשי ןיב א־כ
 אלש אוה ןוכנ רצי רשא ךרביו וידי ליטיד ז־דקספ ךיתב
 חוא א״נ ׳יס לישמכ חבתשי רמא סא יכ ךרבלו קיספהל
 סנכנו ויבקנל ךרצנה רדגה י אמש ןירה רקיעב סנמא .חיכ
 ׳יס ליעל ונבתכ רבכ ןיליפתו תיציצ לע ךרביו רוזחיש כיהגל/
 ליבסו הזב אתנולס שיד חיע חוא ה״כ ׳יסו ב*נ חוא/׳א
 ארמח יקוספ ךותב ויבקנל ךרצנש ימ יסנ אכה כ*או .שדפי
 לומיו כיהבמ אצישכ כיסבל סנכנו ןיליפתהו תיציצה טשפי
 םשבלי אלא ןיליפתו תיציצ לע ךרבלו רוזמל ךירצ ןיא וידי

 :ליבס סושמ הכרב אלב
 ףטעתי הלמח חילמ ול היה אל סא ן״שה .ההגה □ש (ח
 ןזחה אקודו .יוכו חבתשי ליחתיש םדוק תיציצב
 לבא חבתשי ליחתהש רחאל הביחה ןמ דרילו רוזחל ול ןיאד
 ךרביו תיציצב ףטעתי/זאו חבתשי רחאל דט ןיתמי דיחי
 מ־׳ד .אינ ׳יס שיר ליטלדכ קיספהל יפמ ףידע זאד םהילע
 .׳ג תוא א*א גימרפ .׳א חוא הירע ׳ד חוא נ*הנכש ,םובל
 :דחוא בלל הפי וילס ןייע לד א״סכה םדנו .׳ג תוא ז״ר
 אצ סא לבא .׳יכו חבתשי ליחתיש םדוק .ההגהב □ש (ט
 ךרביו ףטעתי ץשה ףא חבתשי רחאל קר ואיבה
 .ד חוא םש בדס .ר־קס ד*נ ׳יס אדנ .םידקל חבתשי ןיב
 בלל הפי .יג חוא ׳יסה הזב א־א ג־סרפ .׳נ חוא םש ז*ר
 .רבד םושב קיספי אל וכרבל םידק ןיב לבא .־ג חוא םש
 ןילימחמש םדיק וכרב ץשס רמאש רחאל קיספי אלש ש-כו
 ץש ןיב קוליח ןיאו .דינ ׳יסס הגהב םירומ .רצוי תכרב
 .־ג תוא דינ "סבו הז ׳יס לע הנהנ שובל .רחא ןיב ומצע
 ׳יסנו ♦ינ תוא ׳יסה זיט איאב ג״מרפ ןי׳מי .׳ג חוא םש זיר
 םיקרפה ןיבנ יוה וכרבל שידק ןיבד בתכש ׳ד תוא רינ
 רצויא יאק ונרב אסד קרפה עצמאכ יוה רצויל וכרב ןיבו
 ירבדמ טינו .יה תוא דינ ׳יס םש ר״א כינו .ש״׳עי רוא
 ויס ׳יס הגהב ס־רימ תרבס יפל אוה הז כ־או .םש שובלה
 רשאכ .םיקרפה ןינ תילטה לט ךרבל ןיאד ליסד ׳ב ׳יעס

 . :ריסב ראבתי םשו םדפי.
 ץישה ןיתמי כיהבב ןיינמ ןיא סא ןכו "ההצהב □ש (דוי1
 הימ חבתשי רמאי דיחיה לבא ׳ונו חבתשי םס
 רמאי ץסה םדוק ארמזד יקוספ רסנ סא תבשב ןכו
 ¬ד תוא ריא ,שיהגהב ןרהא די ,דיקס א״מ .דימ חבתשי
 סימ חוא ׳ז ־יס גישק ,דרנ ׳ע ףד ןיש ׳ד חוא א־א גימ רפ

 :א״י תוא עייב רודיס
 אלש ׳יס ,׳וכי ןיינמ אביש דע קותשיו ,ההגהב □ש (אי
 םשנ ׳מ ׳יס ןנימ ם״רסמ בתכו .רובידב קיספי
 ירכ רופיש והזד חבתשי םס העש יצמ ןיתמהל לוכיר ליירהמ
 ,הדכ ׳יס שיר קימו .טינל שארל רוזחל צ״אד הלוכ רוטנל
 הליכ תא רומנל ירכ םנוא תמחמ הסש וליסאד לינ סימו

 צ־א סמ)



 םייח גנ תוכרב תובלה חרוא
 הלוגה ראב
 :י״ס חינעת ר

 ןוגה היהיש ךירצ ץ" שי ד :(ל״ירהמ) שידקו סבחשי רמאיו ןינמ אביש דע קוחשיו סבחשי םע צ״שכ
 הצורמו וינע היהישו ותודליב וליפא ער םש וילע אצי אלשו תוריבעמ ןקיר אהיש ןוגה והזיאו

 םעל

 םייחה ףכ

 בסכ םמפסו ,סש ןרהא די ,כ־קס א״מ .שארל רוזחל צ־א
 ד״לו שארל רחס וניאו ןנברד ז״דססד '0 תוא א״אנ גדנרס
 :דרי תוא ע־יב רודיס <׳ג תוא ז*ר ,ש״וטי אתיירואד שיקל
 ורסא םאו •יכו ןינמ אביש דע קותשיו ,ההגהב □ש <בי
 יכה וליפא ןינמ ףוריצל אב כ״חאו דימ חבתשי
 יוה אל חבתשי תעשבד (ןא קיספה אל םא שידק םירסוא
 רודיסו ־מ ׳יס ץעמ םירהמ תבושח םשב ר חוא ריא ,ןינמ

 :ברע •יס דעומל !וזמ םשנ ב־׳ חוא עייב
 היה אלש עריאו כ״היבב םילהח םירמואש הרובח <גי
 רמול רוסא רסאש ךורב םדוק ןינמ םהל
 די ,־ה ׳יס חיאח עשוהי ינפ ׳ושת ,זירספ ךותב שידק
 רודיס ,ויל חוא ׳ז ׳יס ג״שק ,ג״ע ז״סד ץיש ׳י־גנהב ןרהא
 ורמא אלו ורוס םדוק ןינמ היה אל םא ןכו ,ב*י תוא פ־יב
 ןיא ז״דקספו שיב רמול וליחתהו ודוה םדוק לש שידקה
 שורד רוכה רעשמ מ״כ ,ז״דקספ ךותב שידקה רוע רמול
 כ״או שרפי םלועו םלוע לכ ןיב שידקה ונקחד בתכש שידקה
 בתכ ןכו ,זדספ ךותב ורסואלו קיספהל צ״א ונמז רבעש ןויב
 אלדו בתכו גיי תוא שייב םיכסה ןכו ,םש עשוהי ינפ
 םוקמב ןכו ,׳ג תוא א״נ ׳יס ת״פש ,ליז יאלוזא יירהסכ
 דחא עריאו חבתשי רסא לש שידקה רמול םיסוסיה םיגהונש
 ק־ספי אל זירקספ ךותב ינדוע אלא חבתשי ןיידע רסא אלש
 אקוד אוה םיסמל ליטומס שידקה רקיעש ינפמ שידקה רמול
 רוכה רעשב ש״מר חבשל ינילע םדוק םירסואש ארחב םידק
 דועו ,זידספ ךותב הז שידק רמול קיספהל ןיא כ־או םש
 ןיידע אוהו םלומל םליע ןיב אלא שידקה ונקית אל אהד
 בר ש״מו עודיכ ותולעהל ידכ אוהה סליעה ׳יחב םייס אל

 ד״ש רובצה ליבשב ותוא רמואש ןויכד ד׳י ׳יס ב״חב םילעפ
 התולעהל ותלפת ןוקית םילשה אל ןיידע אוהש ןייכד דיעל עא
 םירחא תלפת הלעמה ץיש יליפאד םירמא תלפת הלעמ דציכ
 ;קחמ דציכ ןקתנ אל ןיידע אוכ םאו וחלפח בגא אוה
 תוכייש ול שי תורימזב לייחתהד ןייכד כ׳מא םש ש״מ םנ םירמא
 ילכיה ׳ז תיילע ירהש נ״א שידק רמול לכויו הריציה םלועב
 לא וללהבו היוללה ׳סב אוה סהלש ק״ק לכיה דע הריציה
 חיטשבו ריכה רעשב ש״מכ קיקה דע םיליע ושדקב
 ןייכ כ״או ליז ש־שרה רודיסב ראובמו ו־פ תורימזה רעש
 ולעי ךיא םהלש קיק לכיהל תולעל םניקית רמגנ אל ןיירעד
 ;יקית רמגנ אל ;יידטד ןויכ רועו םידקה י״ע האירבה םלועל
 איה רקיעה כ׳ע הלוע אוה דציכ הריציה םלוע

 : קיספהל אלש
 הנתנ ביחכד ,ימו !ונה היהיש ךירצ ץ״ש ,׳ד 'יע□ (די
 רב ארעוז רס רמאו היתאנש ןכ לע הליקב ילט
 חילש הז רזעלא ר״א אסח ריא הל ירסאו בר רסא היבוט
 זדנד תינעת ארמג ,הביחה ינפל דרויה !יגה וניאב ריגיצ
 ש״כב ברה בתכ הבקנ !ישלב בותכה רמאד אהו ,רוט ,בדנ
 ארקנ הלפח לכד עודיד ליזו בדנ זדנקד תינעת.תכסמ לע
 אוהש ןימי רצמ םהש םימחרה רריעל ץ״שה ךירצש ימחר
 וניאש ד אל ןטס יניאש ץ*םו ןדל יעדויל עודיכ ארוכד

 אוהש ד״הדמל ריהדמ ךסהמ וליפא אלא ארוכד דצ ררועמ
 ׳ליכע ׳ונו הנחנ הבקנ ןושלב סיל ירק ןכלו אבקונ דצמ
 ר״בממ ואיבהו ןוגה וניאש ץ״ש לע רסומ תחכות ש״מ שיעו
 ןמקל ןייע דועי <׳ו תוא ח״עש ,ג״ע איפד ץיש ,יא חוא

 :ז״ט תוא
 תורקל ונהנד אס ־יכו ןיגה היהיש ךירצ ץיש םש
 אריו סינרתד םעטמ םסרדובאה בתכ ןזר ץ־של

 [:•ה חוא ר״א .ארקי ךאיה תוארל ךירצש אזחו
 ט״עקח ׳יס ןייע ׳יכו ;יגה היהיש ךירצ ץ״ש םש (וט
 הנהכ םירבד דוע ןניעב תינעת יבנ ׳א ׳יעס
 ׳א -יעס איפקת ׳יס !ייעו .ויקס אדנ ,ןינעה יפל לכהו
 שיש נ־כד אימוד ש־ועי םישלש ןבו יושנ אהיש כ״הויו הירבד
 וליפא הנשה תומי ראשב וליפא הנשכ לכב עמשמו השא ול
 וליפאו ונקז אלמתנ ייפא רוחנל םדיק יישנ מ*סו ,יושנ ןיא
 :זימאש תואב ןיעו .יו חוא איא ג״מרפ ,הנשה תומי ראשב

 רהוז ליזו .תוריבעמ ןקיר אהיש ןינכ והזיאו םש <זט
 אטחי חישמה ןהכה םא רמא קחצי ינר ארקיו
 תאטח היב חכתשאו הדובעל ןקחחאד אחחלד !הכ אד
 אחילש אד אנווגכ הילע ןגיכמסד !וניאל יוו אוס םעה תמשאל
 וחכחשא אל אמעד ןינב האטח היב חכחשאי יטחד ארוביצד
 םתוא בתכ סיכבו .ל״כע הילע ןיכימסד ןיניאל יוו ו״הבק יבג !יאכז
 הביחה ינפל םידרויו תיצמו סריתב םימלשומ םניאש ץישכ
 ביעד ץ־ש .יא חוא ביס .כ״ע יב ועשפ ךצילסו רמאנ םהילע
 הלמח ליר .ךיארס חא ינארה שימ רואיבב אימר לדו איע
 םדיק היהש ומכ ךינפ לע םיכלא םלצ היהיו ךישעמ ןקתת
 יכ םינונחתבו הלפחב ךלוק חא יניעימשה כ״חאו תאטחש
 אוה הזל םעטהו ל״כע היכ ךארמו רשאכ ינפל ברע ךלוק
 ותליפת זא הניכשה תשידק ץוצינ וזיאל םדאה הכיז סאש
 תוצמ עירח לכב םלשומ אוכ כ״אא הכוז וניא הזלו ,תלבקתמ
 ןכלו ברקי אל םומ יב רשא לכ ש״מ לע םינוקיתב שימכ
 .םש ב׳וס ,הילע !יכימסד ןטיאל יוו אטח וזיא וב אצמנ םא
 הרזחל שמל ןיב רבדל קישפי אלש הברה רהזיל ץ־שהךירצ נ*אי
 רודיסו ך*א חוא ידי ׳יס עשק יבתכ דיחי לע ׳יפא אהד
 רבדל איה רוממ אסחד לד י״ראה ירינ םשמ ׳י תוא עייב
 א״ק ׳יס ד־התפה שדמו ץייש ש״כו הרזחל שמל ןיב
 ךאיהד ש*יעי ן״ב תוא ודנ ׳יס סדמהל םייחה ךכו ׳ג תוא
 רעג ׳ה ינפל הרזח ללפתהל ץ״ש תויהל אביו רוסיא השעי
 ןכ לט הליקב ילע הנחנ ש״ממ דחפחס וניאו .סמה
 :דיסב ׳א ־יעס ד״כק ׳יס לט ונירבדב הז ראבתי דועו .היתאנש

 בתכ ,ותודליב ׳יפא ער םש וילע אצי אלשו םש (בוט
 לס קולח לד ם״במרהדו״פ ׳יס א*ח לד ס״ארכ

 ץיש וניאש אמלטד רובצ חילשבד רבוסו לד סיריטס לעב וניבר
 טדגס ול שי וישכעש לכ אלא האנ וקרס אהיש צ*א חוינטחב
 בכש ןייכ חנ דבט ׳יפאו ער ספ וילע אצי ותודליבש י״פטא
 ב*ח ךישרה כ־כו .רקיע ןכו טונק ץיש תויהל יואר הבושתב
 יד אירהמ ברהו חדקו תינק ׳יס לד ןישש א׳רהו תק ׳יס



 דפ םייח גנ תוברב תופלח זחוא
 ,דלונה ראכ היחיש ימ ןיאצומ ןיא םאח ה :םיבותכו םיאיבנ הרות תורקל ליגרו ברע ולוקו המיענ ול שיו םעל

 יי" ה ץראה םע ןאכ היה םאו הגה :היבוט םישעמבו המכחב רובצבש בוטה ורחבי ולאה תודסה לכ וב
 ןקז

 םייחה ףכ
 אלד ף ׳יס ׳ושהג ל׳שרה בינו .׳נ ־יס ייכ ־ושהב ליז ןיטוב
 תודמעמבו חוינעחב אקוד אלא וללה סוריסה לכ ןנימב
 אוהב לכו עשר וניאש לכ עבקב ׳יסא םימי ראשב לבא
 .שי־עי ]׳•של ןינממ סורקל ליגרו ברמ ולוקו סעל הצורמ
 םיבמרסד בסכ נ־יק ׳יס דייסו ב״ל ׳יס ליז ם״דשרס לבא
 רקיעה קולמ אוה סא ףאו םיסמב ירבד לע קלוח וניא ליו
 ׳יס א־ח קדצ ססבמ למב במכו .םרעי טיסמנ וניבר ירבדכ
 בשו רגוס השענ םא ליז ם״דשרה סעדל ׳יפאש רשסאו ור״י
 הסיה אל וסלאשש ייססא ץ״ש סויהל לוכיש המלש הבושסג
 חכומ ןנש בסכ ג־־י ׳יס ד־בארהו ,ש״וטי וחד ריסהש ימב
 ירוישבו ט״הגהב ג״הגכה דינהו .ש״ועי ל״ז םידשרס ירבדמ
 הריבמ רבע םאד גחכו חיקס איס .ש־וטי ׳ב חוא סיהגהב
 די ברה סנסא .גימ נ״עד ץ״ש ביכו .רסומ ט״כל סנואב
 ץישלד ל״זו םייסו ׳זנה סירשרהמ ירבד למ סמח י״נגהב ןרהא
 יואר ־ושחב בשש וניארש לכו האנ וקרפ ןנימב אל אפלמד
 שיימי ליכמ סינורמאה בור וקספ ןכו .רקיט ןכו היב ןנירק
 סשב ־ג חוא ל״ז ייכרבה כ*כו ,ס״כ חוא חירפה כ*כו
 וניבר לודגה לשאהל ־יסג כ*נ אצמ ןכש בסכו םינורחאה
 חוא רימאמ ביכו .ז״צ ׳יס ייכ ׳ושחב ליצז שגימ ןב י*רהמ
 םאד לינו םייסו ׳ס חוא חרמ הלעכ ןכו .ב״מ ג־עד ץ־ש .יא
 מ־ס רובצ חינמח וישכע ןיאש ייסמא חינמח רוביצה ןירזוג
 חוא ריא כ*כו .שיועי כיהויבו הירב ויקו הזכ ץ־ש ללסחי אל
 ביט הנשה חומי ראשב םגד ר״אה םש םייס יהימ .ר

 :שובלו עישס קספכ רימחהל

 המב ריממה אל רבחמה םנד ח״ומס שיומ בתכו (יח
 ונייה ותודליב סר םש וילע אצי אלש קספש
 ןיש קזחוהש רחא וקלסלו וריבעהל לבא סלחהכל וחונמל אלש

 ׳יס בימ חינארס השב י״בנסב גיהנכה כיכו .רימחהל ונל קא
 :׳ו חוא זיר .גימ ג׳עד ץיש ׳ו חוא ריא .זיקס איס .א*מ
 .הלבק חלחחב וישכע אוה ירה והואיצוה רנכש לכ (טי
 חיא קלחב ליז סידשרהו .זיכ ׳יס ביח חינארה
 והודירוהו ודירוהל ולוכ להקה חסכסכ החלמ בחכ ביל 'יס
 ,חוממל םילסי להקהמ םומיס ׳יפא חרמא םעפ וחולעהל םיצורו
 ומיכסהשכ אקוד ונייהד זימ ־יס ב־ח קדצ טפשמ לעב בחכו
 אכיה לכ לבא םינשו םיבר םימי ןכ דמעו ודירוהל להקה
 םינשו םימי ןכ דמע אל סנו ודירוהל להקה ומיכסה אלד
 .טיכ חוא ר׳א,םם איס .םש גיסנכ ,חוממל לוכי טוטימה ןיא
 ;איי חוא ם״כ לצכ איח ,׳ז חוא איא גיסרס .םש ץיש

 תוירכל חונו וינע ׳יס .סעל הצירמו וינמ אהישו 0ש (1
 החונ םוקמה חור ונסיכ החונ חוירבסש לכד *רכו
 להקכ ןס דמא דיחי הא {קיחש ץישו .יז תוא ריא .טפיה
 ינפב דיחיהמ הליחמ שקבל ץ״שה ךירצ דיב ינפבו ביסמ
 ׳יס םירשי םיטפשמ ־סב ליז חישרהמ .םהינפל אטחש םתוא

 :־א תוא טיסנהב עהסנ איי .דיי
 ןושאר כ*הבל סנכיש ץסל ןיכנ .םעל הצורמו □ש (אב
 גיה:כ •איפ ׳יס ־ושחב ץנימ סירה .ןורחא אציו
 ,איי חוא ב־וס .מ־י חוא ריא ,׳ז ןטק ׳יעס איפ .סיסגהב

 :׳מ חוא טיכ ללכ איח ,ז חיא זיר .גיע איער ןיש

 םסקו ביר שי סא ןזחה רהח .סמל הצורמו 0ש (בכ
 רובידב ןס השעת לאו בשב אהיש ביב ינש ןיב
 ביר קסע שי סא שיכו רחסב ןס יולגב ןה השעמב ןהו
 ירכנ ותוא ׳יפאו השמח לאו בשב אהיש ביב םע ירכנל
 סס הביא וא טסק םוש יל שי םאו .ילש בורק וא ינסימס
 ברה לע רבד וחא דימעהל ךירצ זא להקהמ דמא וא דחא
 ,ןוכנ םסל הארנ רשא לככ תושמלו רשפל להקכ לע וא
 שי ספו יקנ אוה זא ודגנכש דצמ העינמו ןורסח היהי שאו

 ;שיועי ןניפ םירהמ ׳ושח םשב ׳ז חוא ר׳א .תושעל ול
 אוהש ימל סיכירצס םירבדה ללכבש סיקסיסה ןבתכ (;כ
 סישב ןנירמאדכ ויחמס לע ריבעמ אהיש ץ״ש
 אלו הביתה ינפל דריש אירב השממ (ביע סיכ חינמח)
 אל רמאו לוק סב אצי הנענו מ־א רמאו ע׳ר דרי הנמנ
 וניא הזי ויתודס לע ריבעמ הזש אלא הזמ לודג הזש ינפמ

 אלש םגו .ביע א־עד ז־ם ׳נ חוא גיוס .ויתודמ לע ריבעמ
 וב שיש םדא לכ אירא (בימ אימ) הטוסב שימכ ףכמ אהי
 אלו ףא ומישי בל יפנחו רמאנש םלועל £ןא איבמ הפונח
 .םרסא יכ ומישי אל רמאנש תעמשנ וחלסת ;יאש אלא רופ
 וחקפצה ביתכו עצבי יכ ףנס חוקח המ יכ גיהכו
 בהובא יירהס בחכ רבכו .הרצ וילמ אובמ יכ לא עמשי
 םישועה םדא ינב ססוא אוה היסנמ לש חוחכהמ חמא יכ
 {ןטיסה הזכ םדא ינבמ דובכ םהילע ולבקיש ידכ ט״עמ
 .םיללפתמש םדא ינב סמה יכ .םדאה תדובע לכ לקלקמ
 המכ .הלפתה חמשב ובלב רהרהמ אוהו בדמ ליק םהל שיו
 ,יחוא ןרנמושש ונפס ןינהנ םדא ינב סמכו ול • שי ברע לוק
 השודקה רעשב ןייעו ׳כ תוא גיוס בתכ ןכו .םש ץ ׳ש
 םיניסה וישעמ סלנמהד בתכש ׳ד דמש בימ ליז וימרהסל
 יכ אלא רכש םכילע לבקמ וניאש ויד אל םדא ינב ינפל
 שורד בקסי חיב קי־סב וירבד יחאבהו .ש״ועי כ*נ שנעי שינע

 קיססנ יהבתכש המ הזמ ;ייע דימו .ש״יעי ארקיו •ס תיהע
 :ש״יעי חונאד ביס שירב בקעיב תודמ

 דבכ אחקיססב בוחכ .ברע וליקו המיענ ול םיו 0ש (דכ
 ךלוק 'היה םאש ךנורגמ היב ירק ךנוהמ ׳ה
 וחוא וחיניו ןינכ וניא םאו ךלוקמ ׳ה דבכו דומע ברע
 רסאנש ותלפת לבקמ ה״בקה ןיא ולוק חומיענ סושמ ללפתהל
 ןיימו .׳ב חוא זיטע .היתאנש כ*מ הליקב ילמ הנחנ

 :ץד חיא ןמקל
 לש םיקיספה ויהיש יוכו הרוח סורקל ליגרו 0ש (הכ
 חינפתד ביסב יישר .יינפל ןירודס הלסח
 ל*נ שנ .׳ד תוא זיר .שיבל .ייב .איע ףוש זיסד

 הרוח עוסשס טזא ריסמ ללכב אוה חורקל ליגר וניא םאד
 בוחכ הריחבד דוס כ״לו .׳מ תוא ריא ,הבסות וחלסת סג
 היהי זייעו רסומ תוחכות םיבותכו םיאיבנבו תיצמה תיישע
 ל״שפ ןייעו .!יצרב תלבקתמ וחצפחו תוצמב ןרזחו ןתינע

 :זיט סיא
 רובצבש בוטכ ורחבי יוכו ןיאיצימ ןיא םא •ה ׳י^?ס <יכ
 אתיאד הריתה תמכחב קסוע רכו הסכמב
 לוכי הרוחב קסומהד חייס ריא רדס והילא יבד אנחנ
 ¬ב סיא נ׳מ בלל הפי .ה״בקס ינפל ללסחהל םימחר שקבל
 םש



 ףב םייחה גנ ׳יס תוכרכ תוכלה
 םדוק אוה ןטקכ םיענ ולוק ןיאו רמואש המ ןיבמה הנש :"י ןגו וב םיצפח סננהו םיענ ולוקו ןקז הליג!ו ראב
 םויהל רתומ הבושתב רזחו הנגשב שפנה גרהש ןוגכ גגושב הריבע רבעש ימ (ןילוחד ק״פס יכדרמ) ^"5א,ה י
 :(תוכרב תכסמב ז״א תבושת) .הבושתה םדוק ער םש וילע אצי מ״מד אל דיזמב השע םא לבא צ״ש .׳ילצכ
 לכוי תורעש יתש איבהשמ יארקאב לבאי רוביצה דובכ ינפמ ונקו אלמתנש ימ אלא ןיגממ ןיא'ו
 ללפתהל וילעמ לקהל ותוא הנממה ץ*ש יפמ וא רובצה יפמ הנמתי אלש דבלבו הביתה ינפל דריל

 ודעכ

 םייחה.ףכ
 שפנ גרהש ןינכ גגושב הרבע רבעש ימ .ההנהב □ש (ןכ

 אלד רכו ץש תויהל רהימ הבושחב רזחו הגגשב
 תושעל דעומו ריזהש אקוד אלא האנ וקרס יוה אנד ןנירמא
 השעמ תגגש יריל אבש םדא לבא םינגוהמ םניאש םירבד
 ד״וי תוא מ״ד .הרותה לכל רוסנ קידצ הז ירה סרחחמו
 ׳ו חוא ז״ר .ג״ע ג״ע {ןד ץ״ש ׳ט חוא■ ב*וס .ח׳קס איס

 :גיי חוא ט״כ ללכ א״ס
 •יאלד הארנ ׳יכו אצ דיזמב השע םא לגא .הגהב □ש <יכ
 .ד ־יטס ליעלדכ תוריבע ראש ה״הד גרס אקוד
 תוריבע ראבב הבושת השעש ךאר ראובמ וינקד ובלכב ןכו
 קספד אהד סש ובלכב עמשמ רוע •ער םש וילע אצי ירקימ

 תומי ראשב לבא תינעתב ונייה הבושתב רפש ךא דיזמב
 .יס תוא ר-א .הלחחכל ותונמל וליפא רתומ הנשה

 :בוס חוא לישמו ל״שר םשנ ׳נ תוא זיסעה שימ קיטו
 חא הכה רנו אל דיזמב השע םא לבא .ההגהב םש (חכ
 ךישחה אלו תרבועמ איהו עקבתמה ןטב ותשא
 .ןיש תויהל יואר ןיא הסמ הכמה התואמש רכינו החמש רפ
 תדע .שיסגהב נ־הנכ .סיכ ׳יס תשוב יניד הלמרכ יקומינ

 :גיע גרנד ןיש .םש ריא .ד חוא
 תריבעמ םקיר ותיב ןיא העובשה לע רבועה (טכ
 וילע וריעה אל ןיידעש ייפעאו .העובש
 הככ לע ריב גשיהל ליקל שוחל שי סימ העובשה למ רגמש
 חמרלד אבהלד יוטיב תעובש לע אלא רבע אלש ייסטאו
 םשנ םש נ־הנכ .ןיש תונמל יואר ןיא ליססס אל י־שר
 שיכ ׳יס ך״נ ברהו יה חוא ריא .ייכ ׳ושסב ןהכה סיירהמ
 השמ רבד כ׳נו .ש״יעי וריבעהל היה אלא ותונמל דילד בתכ

 : םש ץ*ם ריבכו .שייעי ׳ס ׳יס חיאמ
 הרשכ תקזחב הסרט רכמש אצמנו סחיכ היהש ץ״ש (ל
 י״פעא בצח וירחא אצמנו רקנמ היה וא גגושב
 ׳יס רשתב ל״שר .ןישמ ;יקלסמ ןיא ותונמואמ ותוא ןיריבעמש
 ואציש טסושד בתכ סיע ־יס ביח קדצ טפשמ למגו .־ך
 לוספש הבישחב בש אלו שילש םימעפ ורי תחתמ תוסרט
 םדיקס ץיש היה אל םא ץיש יתונסלד הארנו .ן״ש תויהל
 רסאד ריעל רמול יניעב בורקו ותוא ןינמס ןיאד לישר הדומ
 ולסכל בשו ,והוריזחהו תוסרט תובר םימעפ ורי תחתמ ואציש
 טפשמ .הבושחכ רחא ׳יפא עובק ןישל ותוא ןינמס ןיאש

 :׳ו חוא זיר .חיקס איס .םש גיכנכ .םש קדצ
 ןיש תויהל יואר ןיא םיחיכ לש תואכרעב ךלוהה (אל
 ןכ םא אלא סירוסככ םויו הנשכ שארב י

 ץומ תבשב וליפא חרבו ומוקממ עסנ ןכלש הנכס סוקמב
 •רייי תוא ־ג ׳יס ט״דה ירקיע .ד־י ׳יס זעובו ןיכי .סיחחל
 באז ןימינב .ץ״ש וחוא ןינסמ ןיא תירכנ לעבש ימ (בל
 :ההגהב סיכ 'יעס ןמקל ;ייעו .םש גיסמ .דיבר ־יס
 .ץ״שא רדהמל !ל יעבמ הלעב תמח החנז ותבש ץ״ש (גל
 רשכו דבעיד בישח רחאב איא םא לבא רחא

 חייע .גיי חוא י״בגהב ג״הנכש .ויכ ייש יישתב אנורבמ י״רהס
 רבכ וליסאד עמשמ .ד״ט ג־עד ץיש .ו׳יס תוא גיוס .ד״י חוא
 ש״כי רמא אכיא יא וחוא ןיקלסמד טובק ץיש אוהו לבקתנ
 ריסחהל שי ה״הד הארנו .םש חרט .הליחתכל ותונמל ןיאש
 ה־אבשיסכ הנוז תישעמ הל לוספל הלעבנו היינפ וחנ םאב
 לוליח ךל ןיאד תונזל המצע הריקסהש וא ־ח ׳יעס ׳ו ׳יס

 :הז ומכ תוירבה יניעב
 םע הממש וניבר תקולחמב יולתש הארנ רזממ ץ״ש (יל
 בותכל רשכ רזכמ סא ןיליפת תוכלהב יכדרסה י
 בתנ ׳ר תוא ריבסמהו .ריי חוא םש גיהנכש .םרעי ןיליפת
 בקטי לוק קיהסב שימ ןייעו ש״יטי ץיש תויהל ליכי וניאד
 :ביכ חוא ׳יסה הזב ריא םימו .ריסב ריי חוא ליט ■יס

 טנומ ס״בקס וללפתיש םינוגה סניאשל םירזומה לכ (ייל
 םיעייסמה לכ לע הלעמו להקה תאמ הבוטה חא
 ביתכו .ןידה תא ןתיל.םיריחטי להקה חאמ הבוטכ וליג ולאכ
 הרותהו .הרוחב םינפ םיאשונ ביתכו הטרל ורזע הסהו
 סא תוחמל םדיבש לכ לע הרותה יטרוי לכ לע תקעוצ

 םיעורה לע ביתכו .ינועדי אל הרותס ישפוחו׳ ביתכו .םיפינחמ
 תקולחמ לעב וא סיללטמ ער שיא שי םא ךכל יפא סרח
 ללפתהל הצורו תומיענב לוק םירשל עדויי תובירמ סריגו
 םיקידצה די םא רפושב עיקתל עדיי וא חיי םיבר איצוהל
 רוגיטק ןיאש יפל רפושב עוקתל וא ללפתהל והונתי אל הפיקת
 ואיבהו חינשח ׳יס חייס .יב !עשפ ךצילמי ביתכו רוגינס השענ
 :הזב הלוגמ תחכות םימ היפשח ׳יס מ־סב ןייט דועו .ויט יוא נ ׳וה
 ימי .דכו ונקז אלמתנש ימ אלא ןינסמ ןיא.ד ׳י^□ (ול
 אנ לודג םכח אוהש ייפעא ינקז אלמתנ אלש
 .א״י ןיד תיכמ ח״פ ם״במרה .רובצ דובכ ינפמ ןיש אהי

 :ח״ב .ייב
 לט לוחמל רובצכ יצר סאו .רובצ דיבכ יגסמ □ש (זל
 הארנ םיינסרהו א״בשרה ירבדמש יד בתכ םדובכ
 םילוכי סניאד עמשמ ש־ארס ירבדמ לבא •םדיב תושרכד
 איבשרכו ס״בסרהל ךאר בתכ ח־בה והימ .שרעי ליחמל
 ,שיועי טישה ןושל עמשמ ןככ בתכו .רובצה תליחמ ינהמ אל

 ריא ׳יסה ךיסב תדע .ד״נק יים תמא תרוח .הבושח השפ
 :׳ו תוא

 ךלהו הר לש ׳א טיויב ריעכ ןס .אציש ימ ןיש חטמל ןיא
 היה כ״אא תרחא ריעל סנכנו סומחל ץומ ךרדל

 זיסט .טיקס אימ .׳ס היא י״בגהב גיהנכש .ביקס ז׳טה ביכו
 ז״ר .דיט ביעד ץיש .יב חוא זישמ .דרי חוא ר״א .ד חוא
 זישספ ץרית רגכ ׳ב חוא רימאמו חירפה םימו •׳ס תוא

 .ש״ופי םש



 הפ םייח גנ ׳יס תוכרב תוכלה חרוא
 אהיש בטומ ׳א םויו ג״י ןב םא יכ ץ" ש תויהל עדויש ימ םש ןיא םאח ז :םיעודי םיתעל ודעב

 אוה
 הלוגה ראב
 ץרהו אינשר ח
 צ>כ ש״אדה ׳ושחו

 םייחה ףכ
 תומילשגו אבר ארדא ליזו .רובצ דובכ ינפמ םש (חל
 ירס .ליכע ןמאנ םנ רב ירקתא יונוקיחב אנקיד
 םירשע ןב הכוזש המ זא הכוזש ל״יו םלשומ אוה םלש ינקזבש
 םתוא ש׳רמ ז ׳סלו וילא זא עינמה השודק המשנ ידי לע
 םניא יכ הביסה ינפל םדירוהל ןיאש םנקז סא סיחיחשסה
 ב״יס .ברקי אל םומ וב רשא לכ םושמ סג .אמונסהמ ינבמ

 :םש ן״ש י׳י חוא
 םויבו .יוכו תורעש ־ב איבהשמ יארקאב לבא םש (לט
 ןידירוס ןיא יארקאב וליפא סוינעסבו םירופיכה
 ג ׳הנכש .ח״ב .ונקז אלמסנ ןכ סא אלא הגיסה ינפל והוא
 ריא .׳ז תוא סרמ .ייבגהב ןרסא די כ״כו .יז תוא י־בגהב
 פ־קס א*מה ש״מז .׳ג תוא ז־שמ .׳1 תוא ברס .דרי חוא
 ־יכו שממ ןקז ןניעבד םיפקת ־יסב עסשמ תינפת ייינעלד
 םיעקת ׳ישב שרעיכ ייאב םימשג לש תינעתב אקוד אוה

 הזב ז״שמ ןייעו .סוינעס ראשב אל לבא יפס רימת אוהד
 :׳ג חוא ׳יסה

 ימ לבא .יסו תורעש ׳ב איבהשמ יארקאב לבא םש (ם
 ׳יפא הריבע תמחמ ץ״ש תויהל לוספ אוהש
 .היפ •יס ביס קדצ םפשמ .ץ־ש תויהל לוכי וניא יארקאב
 םש ז׳שמ .םש בי׳יס .םש ר״א .יז תוא חיוע .ס־הגהנ גיהנכ

 :םש ז״שמ .הבושח השפ אלשב ונייהו
 סוסיב יולת ץשה ׳עמ ןיאש ש־ארה םשב בתכ רוטב (אמ
 קידצו היוזב החפשמ ןס אוה םאד החפשמ
 .בורקלו קוחרל םולש םולש רמאנש םיקוחר ערזמ ברקל ביס
 םהינש םא סימו (חדנ ׳יס ןילוחד קיפ שישיב) ל״שר בתכו
 לט קדקדל יוארו סחוימ וניאשל םדוק סחוימ יאדוב םיוש
 ואיבהו ל״כע ׳וכו קידצ ןב קידצ תלפת המוד וניא יכ הז
 יח״קס א״ס .׳ג תוא ט־הגהב ג״הנכש .יז חוא השירפ .ח*ב
 עמשמ ש״חרה ירברמד בתכ ג״קס ז״פה סנכא .יפ חוא ברס
 וברקל ידכ סחוימ וניא אוהש הז ברקל בוט יכה וליפאד
 תעמשנ ותלפת היהתו יעב אבל אנמחרד הניכשל ערז ותואל

 לע ־ך ׳יס ׳ושחב ל־שר כ״כו םרעי קידצ ןב קידצמ רתוי
 ומצע חליפתא אלא קידצ ןבל קיליח ןיאש ־זנה ש״ארה ירנו
 ונ ןיאו םעה רובעב ללפתמה לבא והועייסי תובא תוכזש
 חינמש םוקמה ינפל איה הבושמ אברדא המרמו הלויט
 קוחרל םולש כ־׳ג וילע ח״ישה יכרדב ךלוהו ויתובא תצעמ
 ואיבהו ,םרעי ל״כע ברקתנו םיקוחר ערזמ אוהש בורקלו
 ארבסמ סז בתכש זיטה לע המחש המ שרנו ז־ס תוא ריא
 איבהש שרע ןייעו .ל״נה ל״שר ירבד הינמ טיסחשיאו הישפנד

 ייפל לכהד הארנ השעמ ןיגעלו .שרעי םזה רבדל תויאר
 :יז חוא ז־ר ןייעו .הדעה ינ־ע תואר

 קר קידצל םדיק דיסח םש ןילוחב ל־שר בתכ (בם
 לוקב הלועמ וניא ׳יפא םיענ לוק ול אהיש
 ל״ח םש גיהנכש בתכו .םש ג״הנכש ואיבהו .רחאה ומכ
 לארשיל םדיק יול .יולל םדיק ןהכ םיוש םהשכ סושס לינו
 ואינהו .לרע יולל םיכו ןהכ אוה יליפא היפל םדוק זעחו
 ןמקל ןייעו .ד״י חוא איא גימרפ .דרנ גיעד ןיש .םס ר״א
 דיל ק״ס אדנו .זיי קדכ זרמו .בינ ׳יעס חרק ׳יס טישב

 .דיסב םשל ונירבדבו
 לע אלא ן״ש חונמל אלש תוליהקה יגיהנמל ףאר *גמ
 אלשו וטועימב ערה רוחבל םרע עדיש סכח יפ
 ץישה אהי תוחפלו עדמ יריסהו תומיענ יריחי רחא ךליל

 בויחב םירבדמה םירפסב דומלל עדי ךכ ךותמו רפס עדוי
 אהי לבל שדחב תחא םעפ תוחפל םהילע רוזחיו ץשה
 אפחי חישמה ןהכה םא רמאנ וילע ־כ סנפנו םגופ
 ¬וא ליז בלל הפי דיבהו ׳ג תוא ל״סמ .יטו םעה תמשאנ
 קיספב תור שרדמב חי׳זב אחיארכ ונייהו ליזו וילע בתכו י
 שמשמה ץראה םע לידג ןהכב ג״ע חנקו הב הקבד חורו
 הדובע ותדובע ןיא הרותב ארוק וניאו ליאוה םינפלו ינפל
 אל שפנ תעד אלב סג ביתכ וילעו רכש הילע לבקמ וניאו
 הדובע ותדובע ןיא הדובע לש רקיע עדוי וניאש ג״כ בוט
 ותלפת ןיא ויתפשב איצומש המ יניאש ץש ןכ יסכ ם״ועי
 אימרה םשב גיקס ך ׳יס ליעל ט״האבה ש׳ימו הלפת
 ונייה שיופי ותנווכ עדוי םינקה ןיבמ וניאש ךא הלפחבד
 שימעו רסוא אוהש סמ ןיבמ אהיש ךירצ ץש םנמא דיחיל
 סי׳ל תוא לישמ ןייעו .ל״כפ קיודו ביפועי היפשת 'יס חיסנ

 תעב הבשחמ םושב רהרהל אלש. דאמ רהזיל ךירצ ?בו
 ויתפשבו, ויפב ויח ילפ רסאנ אהי אלש ללפתמ אוהש
 :׳ב תואו ׳א חוא ׳ה ׳יס לישמ !ייעו .ינממ קחר ובלו ינודבכ
 ןבאר ךוכל ידכ ולידגיו ׳וכו תורעש ׳ב איבהשמ (דמ
 ןניעב ןנאו שיא ירקימ אל יכה ואלגד ןרקיעל
 ובלכה ספב "ב .שיא ןיאו יתאב עודמ רמאנש שיא תלפת

 :חיי ׳יעס הינק ׳יס ה״אב ןייעו .ןתנ יבר םשי רמאש
 ג״י ללכל אבש לכו יטו תורעש ׳ב איבהשמ םש (המ
 ׳יעס ה״נ ־יס םימכ תורעשב ןיקדקדמ ;יא

 :דיסב ראבתי םשו .י״קס איס .יה
 הזד .םיעודי םיתעל ׳וכו הנמתי אלש ובלבו 0^7 (ום
 הז ללכב ןיאש טושפו .םיתעה םתואל עובק יוה
 םימעפל םאב ללפתהל ןכוס אוה היהיש להקה והונימ םא
 רוסיא הזב ןיאד ללפתהל הז דימעיש עכהבב ןזמ היהי אל
 אבי אלפ רשפאש ןויכ ללכ עובק ירקימ הז ןיאד ללכ
 תע ותואלש םיעודי םיתעל אלא עובקב ורסא אלו ךכ ידיל
 יס חוא זיר .טיהנהב ןרסא די .ד״קס ז־ט .יאדוב עובק אוה
 ריאה םימו .איי תוא םיתיז יליתש דרי תוא ע״כ ללכ אימ
 הזב סג רסואש ח״בה ריכזה אלש זיטה לט ט״צד א״י תוא
 בתכו בשיימש ׳ג חוא ריסאמ ןייע .יד תוא ז״פמה ואיבהו
 ונייהד חינה הרומ סימורי ׳םיתעל ליז ןרמ בתכש ןושללד
 אוה ןכר ןויכ כ־או .םרפי ז״טכ ירבדכו הז ןינטב אקוד

 :ןניטקנ יכה םינורחאהו ל״ז ןרמ תעד

 אלמתנש םדוק עובשה לכ ללפתהל ןזמ םינממש המ (?מ
 ללפתמש רמא ןזמ םהל שיש ז״ע ןיכמוסו ונקז
 .עובק ןזמ ארקנ הז יכ אוה תועט הסינכ םויבו תבשב
 ןילומד אסק קרפ ש״שיב לישרכיכו .ש״ארה ׳ושח םשב רוס

 :דיי חוא םלוס ימחפ ואיבהו חיס ׳יס
 סא יכ ןיש תויהל עדויש ימ םש ץא םא יז ׳יעס (חס

 !כ



 םייח גנ תוכרב תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 ירבדמ י״ב ם /ד
 ו״טס ס״במרה
 אחכסמנו ה״המ
 .ד״יס םירסוס

 ׳ירסוס ׳סמב סש י
 ׳ושח ש׳ע י״ב כ
 סשב א״בשרה
 ־ושח ל ד״בארה

 ללכל עיגהש וב רכינש לכ ןקז לעב וניאש ימס ח :שידקו השודק עומשלמ ולטבישמ ץ״ש אוה
 ןינסמ ןקז ול ןיאש פיעא הנש ׳כ ןב ךכלה היב ןנירק ונקז אלמתנ 'ונקז תואלמתהל דארש םינש
 י״ב) הלעמלו ח״י ןבמ אוה םא ונקז אלמתנ היב ןנירק טעמ וליפא ןקז ול היה םא ןכו הגה :ותוא
 שיב י םירשע ןב אוה םא ותונמל רתומש א" י םירסי ט :(דמוע ארוקה ,פ י״מ ד ״יפ ס״מ םשכ

 יאצומב תיברע תלפת ללפתהל הביתה ינפל ןידדוי םינטקהש םינהונש תומוקמ לע תוכז דומלל
 וליפא תיברמ תלפתב וליפא הביתה ינפל רובעל !טקל !יא ןכ וגהנ אלש תומוקמבו הגה •:תותבש
 :(ל״ירהמ) הנש ג״י ול ןיא ןיידע ירהד תבש לש תיברע ללפתהל ןיא תבשה םויב םינש ג״י ללכל עיגה
 האדוה ןתונש לע ובלב חמשש תמחמ אוה םא ברע ולוק ועמשיש ידכ ותלפתב ךיראמש ץ" של אי
 ןיוכמ םא לבא האריבו המיאב דמועו שאר דבוכב ללפתיש אוהו הכרב וילע אבת המיענב י״שהל

 עימשהל

 ףכ
 תוריסל אלא רמא םויו רמאנ אלד עדו רכו דמא םויו ג־י ןנ
 אלו סוצמ רג יוה ג״י רחא דימ לגא חומיצש ג־י ןגימנד
 ס־ל ׳יס מ־חב עימשהו ךישה נ״כו .חיב .םלש רחא םוי יעב
 ה״נ ׳יסנו ביי תוא •יסה הזב ריא .מ קיס א״מ ,בשיופי
 ׳יס גישקבו ׳ז תיא הינ ׳יס ייכרב ׳א חוא י״טמ .־מ חוא
 .ג״י חוא זיר .ריע סיפדי גיע ביפד ןיש .ד״וי חוא ׳מ
 תוא ודנ ׳יס ע*ש רוציק .ד חוא שידקה ינידב עיינ רודיס
 לודג השענ ךישמהש דימד ראובמ סימק ־יס חיב ־ושהבו .יב
 ואינהו .דלונש העשמ תעל תעמ הנש מ ןיאש *ןא
 אל תישמשה ןיב לבא .םש זיר ביכו .יו חוא זישמ .םב ריא
 ן־ג תןא ןמקל !ייעו .םש זישמ .היצ דפ ןניעב סוסילשד

 :וינ חוא הינ ׳יסי
 םאד תועיבקב ־יפא ׳יס .׳יכו ן״ש איה אהיש בטומ םש (טס
 ׳ו 'יעסב ראובמכ ירש רמא שיב ׳יפא יארקאב

 נ ׳ד תוא רימאמ
 רכו סנש ׳ב ןב ךנליה ׳וכו ןקז לעב וניאש ימ .ימ ׳יעס <ז
 שיב איבה אל סא לבא תורעש ׳ב איבהש אקוד
 ׳יעס ס״נ •יס ןמקל ש״מכ .ויתונש בור ואציש לע !סקכ וניד
 ץ״ש .ייבגהב ןרסא די .איי ׳יס ב״מ ךסוי הטמ ביכו ׳ה
 תואב ןייטו .׳ה תוא ריסאמ בתכ ןכו .דדנ *ןיס ביעד

 :זימאש
 .םירשע ןב אוה םא ותונמל רתוסש איי םירס .יט ׳י^ס (אנ
 וב וארנ אל סא לגא סירס ינמיס וב וארנש אקוד
 ןמקל ש־מכ ויתונש בור ואציש דפ ןטקכ וניד סירס ינמיס
 ביי חוא ז*ר .םש ן״ש •א*' ק*ס אימ .׳ה ־יפס סינ ׳יס
 .דיסב הזב שימ ׳ל תוא ליט ׳יש בקעי לוק ק״הסב ;ייטו
 "ס טיהאב ש־סכ ־א םויו הנש היל ונייה ויחטש בורו
 שי והימ ׳ו חוא בקמי ליקב םש ו־חאבהו ג״י •יטס הינק
 .םובל .םהל אוה יאנגש ןיס סירס חונמל ןיאש םירמוא
 י״בגהב גיסמש ואיבהו חיפ ׳יס ןילוסד קיפ לישר קספ ןכו
 איא גימרס .גיי תוא ריא .איי ק־ס אימ .׳ח תוא ח־ימ ׳ו חוא

 :סש ז׳ר .א־י תוא
 םינטקהש םיגהונש תומוקמ לט תוכז דמלל שי .דוי ׳יעס <ק
 איצומ יניא אסד .יוכו תיגרט תלפה ללפתהל רכו
 .וכרכו םידק רסואש קר הלפתה ןיריזחמ ןיאד חיי םיברס
 !ייפו .ג־י חוא זיר .ד״וי חוא סיכ ללכ אימ .ב״י קיס אימ

 :ר״סנדבו ביי חוא איא גימרסו ייב
 רובעל ןטקל ןיא ןכ וגהנ אלש תומוקמבו .הסגה □ש (!ג
 סויג םינש ללכל עינה ׳יפא ׳וכו העסה ינפל

 םייחה
 סיללסחסשכ לבא םוי דועבמ הלסחסשכ אקוד •יכו תבשה
 אלד הביסה ינפל דריל רענה לוכי םיבכוכה תאצ רחאל
 סטש עי ויהיש ןניעב אלא שממ ׳א סייו סטש גיי ןניעב
 תצקמב דימ ךכליה תועש תצקמ ןורסח יקיפאל תומילש
 גיהנכש .ויקס זדנ .חיב .לודג יוהו ויתונש ואלמתנ הליל
 ןישמ יז תוא ביוס .ד״י תוא ריא ,גיי ק״ס א־מ .׳ח תוא י״בגהנ
 ׳מ״ס חוא ליעל ןייעו גיי תוא זיר סש א״מ .גיפ בדנד ן״ש .׳ו חוא
 ׳יס גיסמש ואיבהו ייכ ׳ושחב ליזאנירב יירסס םימכ אלדו
 לודג ארקנ וניא ׳א םויו נ*י ןב יליפאד ׳ו חוא טיהנהב ה־נ
 רתבו יכס לדכ אל לינס ־ופה לכד םויה וחוא רובסיש דט
 ז ויכ תוא הר ׳יסל ונירבדב ןמקל !ייע דועו .קילזא אבור

 ולוק ועמשיש ילכ ותלפהב ךיראמש ןיש .איי ׳י^ס (|ד
 רשעל יתבר אתקיספב טקלה ילובש ליז .רכו ברע
 היה םאש ךניחמ היב ירק ךנוהמ ־ס תא דנכ ביתכ רשעת
 ׳ה סא דבכו דומע גיכהבב דמוע תייהו ברע ך^ק

 לכ ויהו םילשוריל הלוע היהו האנ ולוק היה תובנ .ךלוקב
 הלמ אל תמא םעפ .ולוק עומשל םיסנכתמ לארשי
 יפ םלוסה ןמ רבאו למילב טב םידעה םהיא וילע ודיטהו
 המלו וללסש המב ׳ה חא דבכל םילשוריל סלע אלש ול םרנ
 וליאו ׳וכו ךצרא חא שיא רוטסי אלו סרוס הרפא רבכש
 :ירג ואיבהו ליכע וסרכ סרממ דעב ושפנ דביא אל הלמ

 תוננר ראש אלו סיבקהל ןכרי םימנ לוק ול שיש ימ (ןח
 ןוגכ תויהל תוליגר ןיאש רברב הינקהל חבשי אלו
 לימסיו חנקי קקדל ךירצ סאו .ץרא םימשמ השוט הינקה
 קוספי בובז ונורגב סרוס סוחפ ויפש דועב םאו .קספש סיקמס

 ׳יסו אילר ׳יס מ־ס .ונורגמ בובזה ךילשהל ידכ חנב קוריו
 :ד־׳י ק״ס אימ .ס־הגכב גיסמ .בטר

 סיסב אחיאדכ .׳יכו ולוק עימשהל ןיוכס םא לבא םש (ןי
 לודג ןככ ימא יירל ל׳א גרהיל אצי גיבשרש העשב
 ספשו םיברב םרוד תייה אמש גרהיל אצוי החא הס ינפס
 ייבגהב גיסמש .גיע ינתממנ ימא ליא חידמ תינהנו ךבל
 שרדמב אתיאו .גיע א״עד ןיש .ויט תוא ריא .ו־ט תוא
 טמוש שיאמ םינשרדה ולא סכמ חרטנ טומשל בוט ג״ט גיירד תלהק
 עימשהל רישב לוק ןיהיבגמש ןטמנריחמס ולא םיליסכ ריש
 ךירצ הזבו .יס תוא בלל הפי ואיבהו .כ*ע םעה סא
 טימשהל םוקמל םיקממ םירבועש םינזחה סחואב דאמ רסזהל
 םימש םשלש םיתסשב ופעש £ןאו תונתמב ואשנישי סלוק

 ינימב פודיה סא שימכהל םרוביד ליפוי המ םישוע םה
 סיהלא



 חרוא ופ םייח גנ תוברב תובלה
 :רובצה חרוט ינפמ השוע בוט אל ותלפתב ךיראמש לכ םדנו הנוגמ ז׳ה ולוקב חמשו ולוק עימשהל
 ויתוערזו עורק ודגבש ימ ■אוהו החופנ גי :ן״יפלא ץינייעלו ן״ינייע ןיפלאל ארוקש יס קנסמ ןיאס בי
 םירבד םושמ הרותב ארקי אלש דבלבוע הביתה ינפל דרוי אמוםס די :הביתה ינפל דרי אל םילוגמ

 בתכבש

 םייחה ףכ
 :ג;׳כ היא לישמ ןייעו .סב ץש .ריפינח תכמ םהו םדאו םיהלא

 ׳ונו השיע בוט אל וחלסתב ךיראמש לפ רדנו □ש (ןז
 ןילרב {ןאו שריי חבש וליפא להקה ןוצרב אל םא
 ;ילוסד קיפ ל״שר .הנינמ הז ירה יאדמ רסוי ךיראהל להקה
 ידימע לדו .חנ חוא ר*א .ז*ט חוא י״בגהב נ״הנכם .׳ן ׳יס
 המהו םינוננב םיכיראמה םינזח לע רנמ ינא אריק שש
 ללכ הנוכ ול ןיא ןוגינב ךיראמ אוהש ןמזבש רבדב םידומ
 המכ רמול חוירבה יניעב ןח ואצמיש דבל םינוכתמ םבורו
 ךותיחל וליפא שח וניא ןוגינה תעשבו ןיגינ עדיי ליח שיא אוה
 הז ןיעכו .חונחמו בהזו {ןסכב והואשני םעה זייעו תויתוא
 יב קפס ןיאו ל״ז וירבד {ןיסי םידומעה יוו ירבד םנ
 הפי .׳ג חוא ברס .תילגה תוכירא אוה תולוקב תוכירא

 :׳ט תוא בלל
 .ותומדל שי הלפחב ךיראמו שלחו ךימנ ולוקש ל|2ץ (ןה

 ח׳עש .חנ תוא ריא .זדנ 'יס לאימש תנומא
 :חנ תוא

 ׳ונו ןינייע !יפלאל ארוקש יס ןינממ ןיא ב״י ׳יעס (םנ
 זיבדרה .ן״יהה ;*יתמל ןירוקש אינסור ינבל היה
 ק*ס א״מ .׳ט חוא חייט .י״בגהב ג״הנכ .הימ •יס ביח
 לכ ןכו .ז״ט תוא ז״ר הרי תוא ב״וס .זיי חוא ר־א .ודנ
 ןינממ ןיא ןניקיחכ תויתואה חא איצוהל לוכי וניאש יס
 חיכק ׳יס זיט ןייעו .3*י ןיד ח״המ חיפ ם״במרה י .ןיש וחוא
 ישנא לבא סיגלע םניא םעה ראשש םוקמב אקוודו .יל ק*ס
 ןינייע ןיפלאל ןיריקש וליפא ןמוקמב !אש תיבו הפיח חיב
 םש גיהננ .םש ז׳בדרה .הביחה ינפל ןידרוי ןיסלא ןינייפלו
 ןיש .םיש ז*ר .םש בו״ס .םש ריא .םש אימ .םש חרמ

 :ד״ע ביעד
 ימ .,יכו ןינייט ;יפלאל אריקש ימ ןינממ ןיא □ש (ם
 ןגיהכ אריק אוהו ;יפלא ןינייעל תורקל וכרדש

 ןינמיזר ותונמל ןיא .יבל וילא בישי םא חרוטב הצרישכל
 :יה חוא י״כרב .הימרא יכ ירקו ילחשמ

 אכיהו .־ונו ;ינייע ןיפלאל אריקש ימ ןינסס ןיא □ש (אס
 אבנ תופסות .ותונמל רחוס רחאב רשפא אלד
 תוא ח״רפ ,רכו איימ יברל והניתחא היד איע ויפד אעיצמ
 רימגד חכחשא אל יאד קרסה כ*כו .םש ייכרב .זיא .ב-י
 .וימ ׳יס ח״אח ליקחה היכו .םרעי דיש הימיכ דיסחו
 איא גימרפ ןייעו •ך חוא םיתיז יליתש .ר חוא ריהחפ

 :ז״ט חוא
 ץש ידגנ .רכו עורק ורגבש ימ אוהו חחופ .נ־י ׳יעס (בם
 טרפבו בברו ךולכל ילג םייקנ ויהיש םיכירצ
 םניא םאו וילגר וארי אלש םיכורא ויהי וידגבו ןורטסהו לברסה
 ללפתי אלש רהזיו םיכרב רע םיקוש יחב שבלי ךכ לכ םיכורא
 בוס ןכל {ןוגיט ילב יקנ ולש םייסנכמ אהישו םייסנכמ אלב
 רחאלו הלסחל הלפתמ שבליש יקנ דחוימ םייסנכמ ול היהיש אוה
 ׳יס ל׳ז קימ םירה .םידחוימה םייסנכמה םתוא ריסי הלסחה
 עיס-חיי תוא ריא .זיקס א׳מ ־נ חוא חרמ .סיהנהנ גיסנכיאיס

 הלוגה ראב
 הצינמ ם א״בשלה

 .םש נ ד״כ
 ׳םילס ןינעצ םש ס
 סי׳במרו שמש

 ׳ושחו ח״המ ת״סב
 ד לצפ ש "אלה

 ינס> ללויצ ה "הד
 ׳יפ ע .הביתה
 דיי סוא בלל הפי .ביס ארנד ן״ש .ימ חוא זישמ א״י תוא

 : דייק תוא ןמקל ןייטו .ש־יטי
 לוכי ץס ונייל סא לביל •הביתה טסל דרי אל □ש (גם
 םימכ ממש לט סורפל לוכי ןכו .ח־ב .ללפתהל

 : :זיט חוא ט״ס ׳יס ןמקל
 םדא רכו הביתה ינפל דרוי אמיס .ד״י ׳יעס (יס
 יואר סאו ויחוסורז ול ולפנש ריהדמ וב הטגסש
 רחבומה ןס היצמ אברדאו איה יוארו יוארד אטישס ץ״ש תויהל
 רשב תדמ ךרדכ אלו םירובש םילכב םמסשהל ץפח ה״ממד
 ולספנ אלו הזבה אל םיהלא הכדנו רבשנ בל ביחכרכו םדי
 גיהמש דיבהו .םירסמ םשנ חיב .םינהנ אלא םימימב
 חוא ייא .מ־הגהב ןרהא די .־מ קיס א־מ .ד״וי תוא י״בגהב
 רומא *ס רהוזב לגא .יח חוא זד .ג־ט ביעד ן״ש .דרי
 אשמשל יזמסא אל היגפ והיאד ןאמ בסכ ב־ע יצ (ןד
 אריבת רחאב אלא ירש אל ויהבק אה ח״או רכו אשדוקב
 םילש רחא יאה <סור לפשו אכד חאו ביחכד אריבה אנאסב
 אחואנ הילט ירשמל הימרג ךיאמד ןיגב אלוכמ איה ריהי
 חאו ביחכ אל לבא •םילש איה אדו האליט אחואג אלכד
 ןאמ .חור לפשו אכד חאו אלא .טורשו םורחו ריבשו רוט
 דוע איבהש םייעו' ליכע םיל ףיקז ו״הבק הימרג ךיאמד
 ותיסב יא וכיינס שנ רב רכו ךחחפל אנ והבירקה קושפ
 היל ןירדשמ ןיחא אנורוד הימק אברקלו אכלמל ימולשל
 שיכ אנורוד אוסהב ךינפ אשיה וא ךצריה .אל וא אסיגפב
 אנורוד אברקל םיגפ שנ רב יאמק ןיברקמ ןוסאד שיכו
 םינפ .וכיאד נ־ב יאדוד רסמחא אבלכל ןונליד אנורוד אה
 רשא שיא לכאדלטו אסונמיהממ אוה םינפ אלכמ אוס םיגפ,
 לסב ןהכ לע רבדמ אכסד ג״טאו .ליכמ בר<לי אל םימ וב
 *יש סיבהש זיט חוא ליעל ר״בהי ארקיו רהוזב ןייט םומ
 ב״כו .םימ לעב ן״ש תונמל ןיא רהיזה ירבד. יפל כ״או ןהכל
 חוא ברס כיכו .םש ןיש .םש ריא •םש א״י .דנה תואב א״ס

 : הז רחאב היאבו גיס סוא ל״שמ ןייעו .ב״י
 ליז ם״בסרה כ״כ ׳יכו הביסכ ינפל דרוי אמוס □ש (הם
 ׳ר ללכ ־ושחב שיאלהו ביי ןיד תיהמ ח״ס
 םחורי יניבר לבא סיצמס לכב בייח אמיסד ןנברכ ל״ייקד
 תיצמה■ לכס רוטס אסיסד אדיכי ינרנ קספ ג״י ביתנ שיר
 ברס םיכסה ןכו י״בב שיסכ הביתה ינפל רביט וניאב בתכו

 אסוסד הטיצקו רומ ורפסבו היע ׳יס אימ ן״בע׳ תלאש
 ויעק ׳יס ׳ישחנ ריאי תווח ברהו שיועי ןיש תויהל לוספ
 ללסחי אלב ויניעמ תחאב ׳יפא אמוס ןזח ריגטהל שיש הלעכ
 רטסב שאייע יירכו .שרטי רחאנ רשפאד אכיה םיארונ םיסיב
 רמא ינפמ סחדנ וניאד בתכו וילע קלח זיס (ןד הדוהי ינב
 ןינעלד בחכ ׳ו חוא ריבססבו ׳ז חוא ייכרבב אידימהו ש״יעי
 סיסטטהס ייומ ברס ירבדל םיארונ םימיב םוחל יואר אסכלכ
 גימ ביעד ןישה דינהו .שיועי אדוהי ינב ברהכ אלדו ?חכש
 חלמתבד גיטאד בחכב םש רינממב ןייעו .ח״י חוא חיפשו
 שי בתכש םיממטסמ סימ םיארונ םימי לט יאק ייחה ירבד

 וענומל
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 הלוגה ראב
 מ״צןי ׳יסנ ם״מב
 רוס פ /ג ףיעס

 .ד״ל תוכרב י

 םש ר ש״ארה ק
 הלגמ ש .הכשמנ
 ץרו יי׳ר ת .ד״כ
 א״בשרהו ץנמרהו
 :וריתה לאוי #רו

 ק״ירהמו רוגא א
 םשנ ד ׳מ שרושב

 .החמש יבר

 ןיתמי אלו ומצעמ הביתה ינפל דרוי עובק צ״שפ וט :הפ לע םרמואל יאשר התא יא בתכבש
 יאדמ רתוי אלו הביתה יגפל דריש םדוק טעמ ברסל ךירצ* עובק צ״ש וניאש ימ זט :ול ורמאיש
 תישילש'םעפבו דומעל הצורש ומכ ומצע ןיכמ הינש םעפ ול'ורמאישכו ברסמ הנושאר םעפ אלא
 דימעהל ןיכירצו צ־ש העט חאי זי :ללכ ול ברסמ וניא לודג םדא אוה דריש ול רמואה םאוק דומעי

 ידגבש ינפמ הכיתה ינפל דרוי יניא רמואה" חי :ברסי אל ויתחת ןידימעמש ותוא ויתחת רחא
 ךכב דיפקהל ץסרוקיפאה ךרדש ינפמ ללכ הלפת התואב דרי אל לדנס ילגרבש ינפמ וא ןיעובצ
 ׳ר ספב י״ב) (ינהמ אל וירבדל אלתמא ןשוג םא ׳יפאו רגכ) :וב הקרזנ תוסרוקיפא אמש ןנישייחו
 יניא רמולו בכעל לוכי דיחי וליפאא םהירבד וחדנו צ־ש תויהלמ רנ םיענומ שי" 'טי :(ןתנוהי
 םעט דיחי ותואל ׳יהיש אקודו הגה :הלחתמ וילע םיכסח רבכש אל םא ןזח היהי ינולפש הצור
 אוה םאו ׳ם ׳יס ו״ירהמ) 5״שב סואמל לוכי דיחיה ןיא ינ ה ואלב לבא ריטה יבוט יפ לט ןוגה
 אוהש ימו (ד״מ שרוש ק״ירהמו ד״ק ;מיס האודפ ס״רהמ) וילט םיכסהש םדוק וב תוחמל לוכי ואנוש

 אנוש

 םייחה ףכ
 םדעי הנשה תומי ראשב 5ןא ץש היהי אלש אמוסל יטנומל
 אלש דאמ רימחהפ רהוזכ םשב םדוקה תואב. ליבס ןיימי
 רהזיל שי כ*או ש״יטי םומ לטב שיא היב םוקמה ינפל חולשל
 ראשב ׳יפא םומ לטב שיא חונמל אלש רשפאד המ לכב דאמ
 םינסרה ירבד לט ךומסל םי רשפא אל םאו •הנשה תימי
 ;קחדה חטשנ ריתהלו םינורחאהו ח־רסהי ל״ז ןרמו םיארהו
 ינב יניטב סאמנש וינפ לט תטרצ המרפ רשא שיא (ים
 וינפבש תערצב לכתסהלו ותוארל םדא
 זנכשא ינברמ דחל ןויצ ןינב ח״וש .טובק ץשל ותונמל ןיא
 .ז תוא ׳יסה זימ בבל רשוי ׳וקב בצל הפי ואיבהו .׳ה ־יס

 : ויכ חוא םלוע יחחפ
 ןב םירכמ ברה .ןיש תויהל לוכי עסיש וניא שרח
 רמ בחרש יתיאר ןכו .דית ׳יס ׳ושחב ץינשרכ
 תימש ואיבהו .׳ח חוא ייכרב .ג־יק •יס ג*ח ץבשתב ויבא
 אמיסנ יניד םיארונ םימי ]ינעל הארנו ל״ח בתכו מ־י חוא
 היכ עמוש וניאו רבדימ רמולו תצק קלחל רשפאש י׳פעא

 4*כט יוכו םיארונ םימיב רימחהל הארנ סיס םוא לככ
 ץש חינהל יואר ןיאד רכוזה םשב סיס חוא ל־בס יפלו
 שרמד רימחהל שי הנשה ׳תומי ראפב םג כ״א םימ לעב
 ימ לבא .ב״ע הימ ףד תורוכבד זיפב ש״מנ םימ לעב אוה
 הדבכש םינקזה ךרדכ הטימשכ שוח ולצא לקלקתנש קר טמושש
 שא השגרהה דצמ םיעדויו םיעמוש מ*מו טימשמ חצק םנזא
 : םש חיטש .הב ןל חיל ומויסב סיומוט ןיידע רוביצה
 אלו ומצעמ הביחה ינפל דרוי טיבק ץי׳ס .יימ ׳י^?ם <חם
 לע ךמיס וניאש הארנש .יל ורמאיש ןיתמי
 יליתש ט״י חוא זיר .שובל .ייב .ךכל והנימש רוביצה ריביד
 תויארב עירכהו סזב קלומש קיומ ןייעו .ד־כ חוא םיתיז
 ונחיש דע ןיתמי אלא ומצעמ הלעי אל עובק ץש ־יפאד
 חוא בלל הפי דיבהי .ש־יטי רוביצה דובכ ינפמ תושר יל
 ויחארוה ונלבקש ליז ןרמ ירבדכ ליייק ןנא םנמא .ר׳יי
 טרסבו •יכו ומצטמ הביתה ינפל דרוי עובק ץשד בחכש

 :רבד ארע ןכו •זנכ םינורחאכ תעד ןכש
 הצר אלש ץש יוכו עובק ץש וניאש ימ .זיט ׳י^7ס <טם
 צ*א ימוקמב רחא ולבקו ןיס דוע תויהל
 לוטיל צ־א גהקהמ אקודו .ץ״ש תויהל דוע ודיבש ןייכ חושי
 ׳יס יהילא די .תושר לוטיל ךירצ ינשה ץישהמ לבא תושר

 ; טיהנהב ןרהא די .׳ל

 וניא לידג םדא אוה דריש ול רסואה םאו םש (מ
 םיחספב אחיאדכ .לודגל ןיגרסמ ןיאד ׳וכו ברסמ
 ׳יפא הררשו תוסנ רגרד תופסותכ םש ובתכו .ב״ע ויפד
 ץ״ש .ז*י ק״ס אימ דינהו .ברסי לודג םדא איה ול רמואכ
 ומצענ םשוח סא םיכד הארנו .ט״י חוא ז״ר .א׳פ איעד
 ןכו .לודגל ׳יפא ברסל לוכיד רבד הזיא ינפס צ״ש תויהל
 תוסג ונ ץאש י״פעא יינימ התאל ותונמל םיצור םא אמלעב
 לוכיד יוארכ חיי אצוי וניא אמש ומצעב ששוח אוהו הררשו
 הצע ןיאו הנינח ןיאו המכח ןיאד סושמו לודגל ׳יפא ברסל
 אביו חיי אצי אל אמש ׳ה דובכ ינפס ששימ אוהש ןוינד ׳כ דגנל
 :שרטי אדננ־סד ןיבוריעב ש״מכו ברל דיבכ ;יקליח ןיא אטח ידיל
 התואב דרי אל ׳וכו דרוי יניא רסואה .ח״י ׳יעס (אע

 זיט .םינבלב אלו ןיעובצב אל ׳וכו ללכ הלפת
 הלסח התואב אקירו .א״כ חוא ז״ר ימ חוא ז־שמ •ס׳קס
 םשב ייב .דשכ דיפקהש והוניאר אלפ תרחא הלפחב לבא

 חיטש הטש יפל העש התואב ןנירמאד םעטכו .ש״בירה
 םשנ ח־י קיס שיהסמ .וב רזמ יאדוובו וב הקרזנ חונימ

 :םינושארה
 .ינהמ אל וירבדל אלתמא ןחינ םא ׳יפאו .ההגה םש (בע
 יניא רסאק הנישארב םא לבא היחא אקיד ינייה
 ליכיש רורג רבד אערא חרוא ואלו ןיעונצ ידגנש ינפמ דרוי
 ץש .׳ח חוא תפמ .י״בגכב ןרסא די .חיי חוא ח־רס .דריל

 : ט־כ חוא םיתיז יליתש .א־ע •ג״עד
 ומדנו ןיש תויהלמ רג םיענומ שי .ס־י ׳י^ס <גע
 .וניתובא יהלא רמול לכוי אלש יסל .םכירבד
 ונייהד ךיחחנ סייג ןימה בא יכ ביחכד םכירבד וחדנו
 םיקש זימ .שובל .י״ב .םייב לכל ןומכ בא היהח ךליאו ןאכמ
 .׳ד ׳יעס טיצק ׳יס ןמקל ןרס קשפ ןכו .ט״י קיש אימ
 ללכב רגד עמשמ ןאכמד בתכש ט״י תוא א״א גימרפ ןייטו

 ללכב םניא םידבע לבא םירחא איצומ אצי סאו חוברעכ
 :שש ןייומי סיגצנ יס ורכזנ אלד תוברעה

 ינולפש הצור יניא רמזלו בכעל לוכי דיחי ־יפא םש (■גע
 ואל תונזחב החומ דיחיש י״ספא ׳יכו ןזמ היהי
 םימש םשל והשעמ לכו בושמ םדא איהש אל םא הינימכ לכ
 רמוא םא ונ הצור וניא המ לט וירבדל אלתמא ןתונו
 אל םא ובבלב ויחא חא אנשיש הינימכ לכ ואל וחוא אנושש
 עודי סא יהימו .םהיניב וחיכויו וירבד ןבלי כ*או החכות דפ

 תמאב
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 וב חוחמל לוכיש אטישפ הז תא הז םיאנושש תמאב

 .םיסמו םילוע םיאשונהמ אוהו דומא אוהש אלא בושח וניא ׳יפא
 תוא י״בגהב ג״הנכש ואיבהו ז״פ ׳יס ןילוחד ק״פ ל״שר
 אהיש ךירצש ברה בתכ אל ל״זו וילע בתכו .ט״י
 ותאנש ינפמ ותוא הצור וניאשכ אלא םילוע םיאשונהמ

 ׳יפא ץ״ש תויהל יואר וניאש וירבדל אלתמא ןתונב לבא
 תוא ןמקל ןייעו .ל״כע תוחמל לוכי לועב אשונ וניאש ימ
 תוסמל לוכי דיחי ןיא הזה ןמזבד בתכ ף ׳יעש שובלו .ו״ע
 ןמקל ןייעו .ד״כ תוא ר״או ך״קס א״מ ואיבהו .ש״ועי
 : להקה יגהנמ יפל לכהד הארנו .ח״ע תואו ז״ע תוא

 י״פעא הזה החומה . לע ער םש ץ״שה איצוה (דע
 .םש ל״שר .וב תוחמל לוכי וסייפו ולבקש

 :ד״כ תוא ר״א א״י תוא ת״וע .ך תוא םש ג״הנכש
 םירשי םניא ויתודמו ותלפתב חנ וניאש רמא (ייע
 .םש ל״שר .וב תוחמל לוכי ויניעב

 יג״ע תוא ףוס ל״שמ ןייעו .א״כ תוא םש ג״הנכש
 ;שובלה םשב

 לוכיד דבל האנש תמחמ תוחמל אבש אכיה 0?
 להקה ולכויש רחא ן״ש שיש ונייה תוחמל
 שיש וא •אצמנב וניא םא לבא הז לש וימדב וריכשהל
 ול רמול להקה ןילוכי םימדב ףיסוהל אבש אלא אצמנב
 אלא ותאנש רובעב בוצקה רועיש לע ףיסוהל ונידיב ןיא
 הלועמ ינשה הזש ותנעט ררבי םא ףאו ולשמ ףיסוי אוה
 ןיא רמול להקה ןילוכי ה״פא םימדה תססות דגנכ ןושארה ןמ
 ולגרוה אלש אכיה טרפב םימדב כ״כ ףיסוהל ונידיב תלוכי
 ג״כ תוא םש ג״הנכש .םש ל״שר .םימדב ורכשל התע דמ

 :ד״כ תוא ר״א .ך״קס א״מ .ב״י תוא ת״וע
 ןיאו ;..וב ורחבו וב םיצפחש םתוא לטבל אב (זע
 אטישפ ותונמאמ לספיש סומ ץ״ש ותואב
 ג״הנכש .םש ל״שר .ם״רהמ ש״מכ בורכ רחא ןיכלוה
 ם״רהמ ירבד לע ש״מ י״בגהב ג״הנכ ןייעו .ב״כ תוא םש

 :׳ך ׳יעס שובלב ןייעו
 תועד בור סא אוה המ הז בור ררבל ךירצ <חע
 ?ור רתב ןנילזאד הארנו ןוממ בור וא
 ןוטוב יד א״רהמ .הבושתב ל״ז ם״דשרכ ירומ כ״כו .ןוממ
 ׳יעס שיבלה כ״כו ,י״גגהב ג״הנכ ׳ב ׳יס י״כ ירשתב
 כ״כו ,ש״ועי םהיניבש םמכ יערופ בור רחא ןיכלוהד ׳ך

 תלבק ]ינעב תולהקה בורב גהנמ שיד א״י ק״ס ז״טכ
 ןיאו הדעה יאורק וא םמה יערופ בור ס״ע אוהש ן״שה
 ללכ א״ח .ך״קס א״מ כ״כו .ל״כע תוחמל ןילוכי ראשה
 :א׳׳י תוא ת״וע ;ייעו ,ג״כ ׳וא ז״ר .ח״י תוא ט״כ

 הנשו הנש לכב ןינממש םיסנרפ םה ןיחומה □א (טע
 ןיחימ ולאכ אוה ירה ילימ לכלו להקה תגהנהל
 :ז״קש א״מ ,םש ג״הנכ .ז״ע ׳יס ב״ח קדצ טפשמ .להקכ לכ
 שודקה להקה תגהנהל םירורב שיש □וקמב (£
 תונשל אלש םרחב םהילע ולבקו
 .םש קדצ טפשמ .ליעומ הב ןיא םיסנרפה תאחמ םתרזגמ

 : םש א״מ .םש ג״הנכ .
 ונייכ תולזמב תוחמל לוכי דיחיד אמית ׳יפא (אפ
 אבב לבא לוספ תנעטב וילע א3 אלשכ
 ל״ז ח״נארה ןזח לש ומגפל שומל שי לוספ תנעטב וילע
 .ש״הממ ׳עו .ך״קס א״מ .םש ג״הנכ .א״מ ׳יס ב״ח

 :ח״י תוא ט״כ ללכ א״ח ׳ו חוא ר״מאמ
 אלד אלק אוהו התע ער םש וילע אצישכ (בפ
 .וריבעהל המומ דיחי ׳יפא קיספ
 ך״ש .ר תוא ר״א ז״קס א״מ .םש ג״הנכ ,םש ח״נארה

 :ג״ע ג״עד
 דיחיהש םשכ ׳וכו בכעל לוכי דיחי ׳יפא םש <גפ
 ץיברמ יונימב החומ ךכ תונזחב החומ
 לוכי םייונימה לכב ה״הו .ו״ל יס ח״אמ ס״דשר .הרות
 ל״ז א״בשרה םשב ה״כ ׳יס לאלצב ר״רהמ .תוחמל
 יונימלד גתכ ׳ח ׳יס ד״ימ ׳ושתב ל״ז יולה ש״רה והימ
 סושמ בורל ףוכל לוכי טועימה ׳יפא הרות ץברמ םכחה
 י״בגהב ג״כנכ ד״בהו ,ש״ועי השע סיקד אתלימ רדגמ יוהד
 ל״ז יילה ש׳דהו ס״דשרכ יגילפ אלד יל האריו ל״זו בתכו
 ץיברמ םכח תויהל יואר וניאש ימב רבדמ 'ל״ז ם״דשרכד
 ימב רגדמ־ל״ז יולה ש׳דהו .החומ דיחי ׳יפא הז לעד הרות
 אלא ס״דשרה רגד אלד יל הארנ דועו .םכח תויהל יוארש
 תונמל םיכסמ אוה לבא הז תא תונמל ענומ דיחיהשכ
 להקב הרות ץיברמ היהיש הצור וניאש החומ סא לבא רחא
 ןיפוכ טועימה וליפאו םולכ ותאחמב ןי־ש אטישפ יאדו אה
 םיכסמה דיחיב ףאש יל האריו .ל״ז יווה ש״רה ש״מכ בורל
 יואר אוה ותונמל בורה םימיכשמש ותוא סא רס ד תונמל
 בורה ןילוכיד אטישפ ותונמל טועימכ םיצורש הזמ רתוי
 ףוכל ןילוכי טועימה וליפאד רשפאו טועימה תא ףוכל
 תוא ז״ר .א״כ ק״סו כ״קם א״מ כ״כו .ל״כע הזכ בורל

 :ב״צ תוא םיתיז יליתש .ג״כ
 סאד הארנ .׳וכו וילע םיכסה רגכש אל שא □ש (י£
 םיכסה ירקימ אל ןמזה םושנו ןמזל והולבק
 םש היה אל וליאכו השדח הלבק יוה וישכעד הלחת וילע
 ט״כ לוכ א״ח ..י״בגהב ןורהא די .י״קס ז״ט .ןיידע

 :ח״י תוא
 ונייה .הלחתנ וילע םיכסה רבכש אל םא □ש (הפ
 ומיכסה ׳יפא םירערעמ םיבר לבא דיחי אקוד
 .׳נ ׳יס י״כ ׳ושחב ל״ז ;וטוב יד א״רהמ ברה .הלמחב
 םיחז יליתש .ג״כ תוא ז״ר .א״כ ק״ס א״מ .י״בגכב :"הנכ

 :ק״ח תוא ןמקל ןייעו .ב״ל תוא
 א״מ בתכ .׳וכו וילע םיכסה רבכש אל שא םש (יפ

 ץ״שה היהש םהינמזב אקודד ל״נז ל״זו ך״קס
 ןיאד בכעל לוכי דיחי היה זא ותלפתב ח״י םיברכ איצומ
 ץ״שכ קר ןיאיקב םלוכש התע כ״אשמ כ״עב וחולש השענ
 אדיפק כ״כ ןיא וכרבו שידק רמואש י״פעא םיטויפל אוה
 הנקתנ הדימעה תרזחש ל״זר ירבד טשפ יפל והזו .ל״כע
 .ד״כק ׳יס ע״שב ןמקל ש״מכ יקב וניאש תא איצוהל ידכ

 טשפה יפ לע םעט םינתונ ל״זרש י״פכאד עודי םנמא
 םעטה תונגל םיצור םניא יכ ןזואה תא ךכשל אקוד אוה
 רבכ ל״ז י״ראה ימיב לבא דוסה פ״ע סומכ םהל שיש

 יכירצ וכייוורתד דוסב םעטה הליג רבכו תולגל תושר הנתינ
 שחלה ןמ הלודג איה ץ״ש לש הדימעה תרזח אברדאו
 רעשבו ט״ס ך רעש ח״עב ש״מכ הניבב הזו המכחב הזש
 ןתיל רובצה םיכירצו הדימעה תרזחד ׳א שורד תונווכה
 ח״י תאצל ידכ הרזחה ץ״שה ןמ עומשלו ןיוכלו םתעד
 ;יב קוליח ןיא כ״או הרזחה תלפחב השענה ןוקיתה תושעל

 :תוחמל לוכי התע סגו םהינמזל הזה ןמז
 ההגהב םש חמ)



 םייח חרוא גנ ׳'ם תוכרב תוכלה
 הלוגה ראב

 יכדרמ ג סש ב
 דשה ד לנותה ׳פ
 צ״ה דס א*גשרה

 ליבשב הלפת רמול הצור דחא םאב כ ג (עורז רוא) החכותה ארוקשכ הרות רפסל הלעי אל צ״של אנוש
 תונסל ןיאג אב :רמאי אוה הלפתה רמאיש להקה הצריש ימ רחא ליבשב רמול חצור דחאו ויבא
 : הבדנבמ יפט ףידע רכשב רובצ חילשי בכ :וב םיצפה רובצה בורש פ״עא רשה פ״ע צ'ש
 רמא ןמא ןינוע ןיא תומלא ךרדו הקזחב ללפתמש ימ לכו להקה ןוצר אלב ללפתהל סדא ןיאו הגה

 ויתוכרב

 םייחה ףכ
 םדוק וב תוחמל לוכי ואייש אוה םאו .ההגהב □ש (יפ
 להקה םע הצורמ אוהשכ יוכו וילע םיכסהש
 ן״שהון״שה ותוא ןילבקמ זא הלחת וילע םיכסה אוכ םגו
 ס״רהמ .הלפהב ואנוש ינולפ תא סג איצוי אוהש ׳יפב ל״צ
 תוא ב״וס .ב״כ ק״ס א״מ .א״י ק״ס ז״ט ,םש הוודאש
 ההגהב ׳א ׳יעס א״פקח ׳יס ןייעו .ג״כ חוא ז״ר .ב״י
 סג ואיצוהל אלש !ירכמו אנוש ול שי ז״שכ סאד יחכש
 רהזיל ן״שה ךירצ כ״ע .ש״ועי ותליפתב םיאצוי םניא ויבהוא

 .:נ״כ_ ׳וא א״אב ג״מרפ כ״כו הזב
 ל״ירהמ בתכ ׳וכוי ן״של הנוש אוהש ימו .ההגהב □ש <חפ
 ךירצ ריסח י הדוהי יצר םשב ז״צ ׳יס ׳ושחב
 ׳פ ארוק אוהשכ: ןכ אל םאד רוביצל בהוא ץ״ש אהיש
 ׳וא מ״ד כ״כו .ל״כע ובהוא וניאש ימל אוה הנכס החכות

 נתכו.ד״כ ׳וא ז״ר .םשיא״מ .י״בגהב ג״הנכ .ז״א םשג ׳ו
 ובהוא וניא ןזחהש עדוי םאש דיסמי״ר םשב ל״ירהמ ש״וע

 ל״כע דומעי סא לשכי יכ דומעי .לא החכותב ונארקי םא
 ולד .ג״הנכה סש בתכו .םש ג״הנכ .׳זנכ םשג סשימ״ד כ״כו
 ׳ה.יבזועו שנועב םנכילמ תורקל דומעיש גוע רתויש הארנ
 אריהנ אלד וילע בתכוב״כ ק״ס א״מה ואיבהו ל״כע ולכי

 רמאנ וילע הרותה תאירק תעשב נ״כהבמ אצויה אקודד
 ןיארוקשכ אלא .תאצל רתומ ארבגל ארבג ןיב לבא ־;הז
 ה״נד תוכרבד ט״פ אתיאדכ וימי רצקמ הלוע וניאו ותוא
 ג״כנכמ הז םלענ אלד יאדמ ,הארנ ילו .ל״כע א״ע

 י״פעאהזו תאצל רתומ ארבגל ארבנ ןילבד תאז לכב עדיו
 לכ םושמ אוה רושיאה ול וארק ארבגל ארבג ןיב אוהש
 ש״מכ וימי ןירצקמ ארוק וניאו אורקל ת״ס ול םינתונה
 ׳ה יבזועו םושמ םעטכ בתכש אה אלא םש תוכרבב
 רוסיא וב סינכהל ידכ וימי ןירצקמ םישמ בתכ אלו ולכי
 ׳כ יבזועו סושמ אוהד ת־׳ס תאירק תעשב אצויה רמא
 סנכנ וימי ןירצקמש ארוק וניאו ת״ס דל ןינתמש ימו ולכי
 יפלו ולכי ללכב אוה וימי ןירצקמש ןויכד כ״ג הז גוסב
 וארקי ץ״שה ותוא אנושש הז תא'ריהזהל אב ג״הנכש
 ׳ה יבזועו הז םעט רמא ץיחל אצי אלו הלעיש תולעל ונ
 האירקה ךותב ןומל אצי אלש .הז.-סא כ״ג לולכל ידכ ולכי

 :םדוקמ אצי אלא ודחפב
 ויתממ לע ריבעהלו רוביצל ףינחהל ,ךירצ ץ״ש (טפ
 ךירצ אוה לבא ךרב לפשו וינע .אהיש ןניעבד *
 .םש א״מ .םש ג״כנכ ,םש מ״ד .םש ל״ירהמ .םחיכוהל
 ויתממ לע ריבעיש םהל ףינחהל ךירצ אמלעד ילימב ל״רו
 ףינחהל ןיא אימשד ילימב לבד הכר ןושלב סמע רבדלו

 :׳ז תוא ר״מאמ ןייעו .םחיכוהל ךירצ אלא םהל
 .ויבא ליבשב הלפת רמול אצו־נ דחא םא .ך ׳יעס (צ
 .םילבאה ךרדכ ללפתהל הצורו ויבא תמש ׳יפ
 ד״ויג ןייעו .ו״כ תוא ז״ר .ה״כ חוא ר״א .ג״ס ק״ס א״מ
 ןייעו .ש״ועי םינינעכ ולאב ש״מ ההגהב ו״עש ׳יס ףוה

 : ו״צ תואו ג״צ תואי ןמקל
 תולפתהש ׳וכו הלפתה רמאיש להקה הצריש ימ □ש (אצ
 םחולש היהיש יואר ןיאו םונקת !ידימת םוקמב
 לכוי שידק לבא :ב״י ק״ס ז״ט .שובל .י״ב .םתעד אלב
 ג״מרפ .ד״כ ק״ס א״מ ,להקכ תעד אלב ויבא לע רמול

 :ו״כ תוא ז״ר ,ד״כ תוא א״א
 וישכעד יאדו האריו .׳וכו להקה הצריש ימ םש (בצ
 ש״מכ המומ דיחי !יאש ן״שב ומכ כ״ג
 רחא ןיכלוכ אלא תקולחמה הברי אלש ןאכ ה" :ו שובלכ
 ליעל ונירבדב ןייעו .םש ג״מרפ .הזל םיררגנה וא בור

 : ח״ע תואו ג״ע תוא
 וא לבאל חינהל הוצמ ׳וכו להקה הצריש ימ םש (גצ
 ר״נ אוהש ללפתהל טייצ ראי אל שיש ימל
 עדוי אוהש ךירצ לגא ,סנהינ לש הנידמ וליצמו תמל
 רדעה כ״לאש הרורב הפשב בוט ללפתהל לוכיש ומצעב
 להקה םיאור סאו ו״מ עגנ ול סרוג גנוע םוקמב יכ בוט
 ידיל םיאבש וא םינגוהמ םניאש םישגא ללפתהל םילועש

 .עובקה ן״שכ אלא ללפתי אלש ונקתיש בוט רתוי תקולחמ
 :׳ז תוא ל״סח

 ץיפאו רכו רשכ פ״ע ן״ש תונמל ןיא .א״כ ׳י^ם (יצ
 רובצה בור פ״ע הנמתנו ררבתנש ץ״ש
 הלילמ יכ ודיב קיזחהל רשה פ״ע תונמתהל לדתשי אל
 םרוצ ונרוצכ אל יכ ס״וכע י״ע סימש לש תדובע לבקל

 \ םובל .׳וכו
 וניאשלמא ןיאש .׳וכו ףידע רכשב ץ״ש .ב״כ ׳י^ס (ידצ
 ותלפתב רהזנ ן״שכ סגו .ללפתהל יאשר ןוגה
 א״מ .ג״י ק״ס ז״ס .שובל .י״ב .אוה ריכשש ןעמל וינוקתבו

 :ח״כ תוא ז׳ד .ז״כ תוא ר״א .ה״כ ק״ס
 להקה ןוצר אלב ללפתהל םדאל ןיאו .ד הגה םש (יצ
 תולילג ןוגכ,הוצמ םוש דובעב טטוקתהל ןיאו .׳וכו
 םיעונצה (א״ע ל״ט אמוי) ונינש ירהד וב אצויכו ת״ס
 םשב א״י תוא מ״ד .םיפטוח םינרגרגהו םהידי םיכשומ
 .ןיכרבמ דציכ ׳פ הדוגאה םשב בתכש ג״סק ׳יס באז ןמימ
 שי הזמו .ט״כ'תוא ז״ר .ה״כ תוא ר״א .ו״כ ק״ס א״מ
 הצורו רחא רבד וא טייצ ראיי ול שי םא םדא לכ דומלל
 ןכ סג םירחא שיו ת״סל תולעל וא ללפתהל ןזח תויהל
 הז רובעב טטוקתי אלש רמא רבד וא טייצ ראיי םהל שיש
 אלא ו״מ ןתנ תוערגמ יכ ת״סל תולעל וא אוה ללפתהל

 :ויבאל ר״נו דיבכ הזו ורכש הז ותוקיתש
 המ לכו .ףכו להקה תפוקמ !יערופ ן״ש רכש .ג״כ ׳י^ס <זצ
 םינתונ ןוממ י״ע תשענו רובצה תנקת אוהש
 ׳ל תוא ז׳ר .ז״כ ק״ס א״מ .א״בשרה םשב י״ב .ןוממ יפל
 ההגהב ג״סק ׳יס מ״ח ןייעו .ח״ל תוא םיתיז יליתש

 :ז״חאש תואבו ׳ג ׳יעס ףוס
 יפל יצחו ןוממ יפצ יצח ןיבוגש א״יו .ההגה םש (חצ

 תושפנ



 חפ םייח גנ ׳יס תוברב תוכלה חרוא
 הלוגה ראב םיעא להקה תפוקמ םיערופ צ־ש רכשה גב :(ןיערגמ דציכ קרס הדוגאו ג״סק ׳יס באז ץמינב) .ויתוכרב

 תניישח יי"3ליזי" ןוממ יסל יצח !יבוגש א״יו הגה :רישעכ תגשמ ינעה די ןיא םוקמ לכמ רישעכ לדה איצומ צ׳שחש
 .׳• לג־ ש׳ארה בר רוכשל .ןיכירצש רובצי דכ :(ד״מ האודס ם״רהמ) תולהקה גהגמ אוה ןכו תושסנה יסל יצמו
 אינמה ׳ישח ז םדוק אןה הארוהב יקבן הרותב לודגו קהבומ בר אוה םא םהינש רכש ידכ םדיב ןיאו רוביצ חילשו

 ןיקלסמ ןיאו הגה :לוספ וב אצמנ ןכ םא אלא ותנמואמ ןזח ןיקלסמ קאי הכ :םדוק צ׳ש ואל םאו

 וילט ואב םא לבא םדא רסמש וא תיתוכה םמ ספתנש םש וילט אציש ןוגכ אמלטב ןוכר סושמ ותוא

 ןיאוצה םידגבב ללפתי אל קדובו טמוש אוהש רובצ חילשו ותוא ןיריבטמ הזב אצויכו הזב סידט

 וא ויפ לבנמה צ״שו .ותוא ןיריבטמ גלפתהלו הלפתה תמשב וידגב ףילחהל הצור וניא םאו ןיחירסמו

 (ד״ט ה״נק ףד וב לכ)וחוא !יליבטמ טמוש וניא םאו ןכ תושמל אלש ידיב ןיחממ סיבגט ירישב קרמש

 ראשב ומוקמ אלממ םא ילוקכ ברט ינל לוק !יאש פ״טא םיקרפל ומייסל ונב תונמל הצורו ןיקזהש צ״ש

 םירבד

 םייחה ףכ
 יניגהנמד י״בגהב ג״הנכה בתכו ׳וכי תושפנ

 >כט ל״ז א״בשרה ירבדכ להקה תפוקמ ותוא ץרכושש
 רכשד ׳ג ׳יטס ףוס ג״סק ׳יס מ״חב ההגהב ם״רומ כ״כו
 ׳יטס ג״נ ׳יס ח״א לט ןייצש אלא ןוממה יסל !יבוג ןזחה
 !אכד בתכו ז״כ ק״ס לקשה תיצחמ ד״נהו .ש״וטי ג״כ
 מ״נו .ןידה יפל בתכ מ״סב לבא גהנמה יסל בתכ ח״אנ
 ד״כמ ןוממ יסל ןידה י״סט תושטל שי גהנמ ןיאש םוקמב
 ואיבהו ןוממ יפל ובגי גהנמ ןיאש סוקמגד שובלה כ״כו
 יליתש .׳ל תוא ז״ר .ח״כ תוא ר״א .ז״כ ק׳׳ם א״מ

 - :׳מ תוא םיתיז

 .׳וכו ץ״שו בר רוכשל ןיכירצש רובצ .ד״כ ׳י^ס <חצ
 בלל הסיה וילע ש״מו ק״ומה הזב ש״מ ןיימ *

 :ו״פ תוא ל״שמו ג"• תוא
 אצמנ כ׳׳אא ותונמואמ ןזמ ןיקלסמ ןיא .ה״כ ׳י^ס (טצ
 תלבקב ותוא !יריזחמ ןיאו .לוספ רבד וב
 .המרטו המרמ ילב המילש הבושתב בושיש דט תוריבח ירבד
 ולופאד בתכ ד״יב םשו ג״יק ׳יס ד״יחו ב״ל ׳יס ח״אח ם״דשרה
 ג״הנכ .הבושת יוה אל ךלוה היהש םיכרדב ךלי אלש טבשנ
 ן״פ ׳ל תוא ר״א .ח״כ ק״ס א״מ .ד״י תוא ת״וט .י״בנהב

 :ב״מ חוא םיתיז יליתש .א״ל תוא ז״ר .ג״ע ג״מד
 הריבט ותודליב השט סאו .׳וכו ןזח ]יקלסמ ןיא םש <ור
 ותוא !יריבטמ והונימ ףר בש אל ןיידמו דיזמב

 :זי״כ ׳וא א״א ג״סרס .תודטל הריבטב לוססד

 ליבשב יפוד סוש וב אלמנ אלש טובק ן״ש ריבגהל (אק
 ותרשי אלא ןכ תושמל ןוכנ אל ברט ולוקש רסא
 א״רהמ םיכסה ןכו .ט״ע ׳יס ל״ז ח״נלרה .דחאכ םהינש
 ןוממ יטרופ גורד אכיה ׳ב ׳יס י״כ רשתב !וטוב יד
 :ה״ל תוא ז״ר .ב״ל ק״ס א״מ .י״בגה ג״המ .ןורחאב םיצפח
 תתרמ אוה ולאכ טמשנ ולוק םא ולוק לספנש ץ״ש (ב!ר
 ׳יס ל״ז אנורבמ י״רהמ .ןזחל לוספ רובשו י

 ז״ט תוא ר״א .םש ת״וט .ג״י ׳וא י״בגהב ג״הנכש .ה״פ
 :ב״ל ׳וא א״א ג״מרס

 ורסמל וייבמ לט םייאמה רכו !זח ןיקלסמ ןיא םש (יגה
 רבדה רטוכמש ס״טא רסמ אלו רקש תלילטב
 .וריבטהל ךכ לט לספנ וניא ן״ש וניאש םדא ראשל ׳יפא
 םירבדכ רמול ףיסוי םאש וב ןירתמו וב ןירטונש אלא
 ודיבפהל יואר ודרמב ףיסוה סאו ותלפממ והוריבעיש וללה

 ,ט״כ ׳וא ר״א ה״כ ׳וא ח״רפ ,ה״נק ףד וב לכ ,ךכ לט
 :א״יק ׳וא ןמקל ןיימו

 רובצה ןמ הררש לכל ה״ה ׳וכו ןזח ןיקלשמ ןיא םש (יןר
 להומ ןה טפוש ןה ןזח ןה ס:ח ןכ ךלמ ןה
 ןיאש טודי ןמזל ןתונמל וגהנ אלש םוקמב יאבג ןה
 סאד ימנ ה״הו .לוסיפ םהב אצמנ אל םא םתוא !יקלסמ
 ש״מכ ומוקמ תא שרויש ויתובא םוקמ אלממ ןב ול שי
 ׳וכלהמ א״סו שדקמה תיב ילכ תוכלהמ ד״סב ל״ז ם״במרה
 ׳יס ׳ושתב ל״ז ש״בירהו׳ש׳יס׳ושתב ל״ז א״נשרהו .םיכלמ
 ג״חל״ז ינארטמ ם״רהמו .ח״כק ׳יס םיבתכו םיקספו .א״טר
 ח״ת יונימ ןינטלד א״פ ׳יס ד״יחב ל״ז ס״דשרה בתכו ק״ק ׳יס
 ןנירמאדכ רומא הז ןיד ןיא תורוהל וא ןודל וא הרוח ץיברמל
 י״רה תטד ןכ !יאו .הפי ד״ב רחא ךלה ףדרת קדצ קדצ
 ך״שרהו ק״ק יס ג״ח ינארטמ ם״רכמו .ח״ס ׳יס יברדא
 המב ש״יטי .י״בגהב ג״כנכ .םהירבד ןיארנו ו״מ ׳יס ג״ח
 ק״ס א״מ ןיימו .ו״כ תוא ת״וט .םירפסה לע דוע ןייצש
 :׳ד ׳וא י״בגהב םחנמ ירבד .ך״א -יס א״ח ח״אח ל״קח .ג״ל
 הנוממ םוש ריסהל ןיא .יוכו ןזח ןיקלסמ !יא סש (*יק
 אלש ׳יפאו לוק וילע אציש ליבשב ויוניממ
 ותוא םיאנוש םדא ינב ומוקמב שי סא לבא םיביוא ויהי
 וילע םייקתנ סאו .העומשה הבוט אל רמאנ אל הזב
 בייח אוהכ המ וילע לבק סא וריסהל ןידה ןמ וניא תודעה
 ןזמ דעו הלודג ירדהנסמ ותשודקמ םדא ןידירומ ןיאש
 ררבתי אל סאו .איסהרפב הריבע רבע כ״אא תסנכה
 ל״ז ס״במרה .ומסרפל אלו וריסהל ןידה ןמ וניא הז וילט
 .ח״פ םיפלא ׳ב ׳יס י״כ ׳ושחב ז״בדרה האיבה .י״כ ׳ושתב

 : א״ל תוא ת״עש .׳ט תוא י״נרב
 רבש ז״יעו נ״כהיבל רוכש אגו רכתשנ רשא ץ״ש (יק
 הזכ השעו ת״סה אוה המ רמאו הינומרה
 ונתי אלו ק״קה תוריש םושב לפטי אל םימעפ המכ
 ׳יס רודה ראפ ארקנה ׳ס ׳ופתב ל״ז ם״במרה .ת״ס ודיב

 :ו״וי תוא י״כרב .א״צ

 הדנתגש ץ״שד ה״ל ׳יס ל״ז דוד תיב ברה בתכ 0ק
 הרשעל ףרטצמ וניאש ןויכש לוספ אוהש

 הדנש ימ קפסל שיו .ח״י םירחא איצוהל לוספ אוהש ש״כ
 יקכעל וא הריבעל היל ןימדמ יא ודובכ ליבשכ ס״ת וחוא
 ;ישודקד ק״פב ש״ממ ןוממל המודש היאר הארנו .ןוממ

 ב״לד
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 םילטונ םניאש ןיי ריש םהילע ןילטונש ןיב רובצל ןיכירצה םייונמ ראשל ןיב הקדצ לש הפוקל ןיב :א-נשיה

 ללסשי רובצ חילשד בשכש ימ שי הגה :ךכ וגהנש רחאמ ןשוריפכ םמתס ןמז םהל ועבק אל ׳יפא

 :(חקור םשב ל״ירהמ) ומשל בשכנ יאדמ רובצל דחוימה רפס ךואמ

 םיניד

 םייחה ףכ
 ודובכ .ודובכ לע לחמש ברה וליפא רמא ףסוי ברו ב״לד

 אששה יכה אבר רמא םמוי םהינפל ךלוה ׳הו רמאנש לוסמ
 ליחמ היליד הרותו אוה היליד אמלע ילוכ ה״בקה םתה
 הרות ןיא אבר רמא רדה היליד הרוח אכה הירקיל היל
 איה הלמשב ל״ז י״שר.שריפו הגהי ותרותבו ביתכד היליד
 תארקנ איה אסרגו הדמלשמו ׳ה תרוש תארקנ
 ןוממכ ןודינ אהיש דומלל שי ןאכמ כ״א ותרות
 .ימימ ל״קד יאמי יפל ש״כו ן״של שמשמו הרשעל ףרטצמו
 .ל״כע ד״לש ׳יס ד״יב ראובמכ אוה אמלעב הפיזנ ןדיד
 א״י ׳יעס ד״לש ׳יסג םש ןייעו .ב״ע ג״עד ן״ש ואיבהו

 :ב״י ׳יעסו

 לוסיפ וב אצמנ אל םאו .לוסיפ וב אצמנ כ״אא □ש (ןיח
 ןילוכי קר .להקכ לכ וליפא וריבעהל ןילוכי ןיא
 םיאב ׳יפא להקה תצקמ לבא .ורכש ול םלשלו וריבעהל
 ף ׳יס ׳ושחב ל״שר .ןילוכי םניא ורכש ול םלשלו וריבעהל

 :א״כ ק״ס ש״החמ .ג״ל תוא ר״א .י״בגהב ג״הנכ
 אמלעב ןונר םושמ ותוא ןיקלסמ ןיאו .ההגה □ש יטור
 אמלעב ןונירב ׳יפא הלחחכל ותונמל לבא ׳רכו
 אצי אלשו ׳ד ׳יעס .ליעל רבחמכ בתכש וכזו .ותונמל ןיא
 ג״מרפ .ט״כ ׳וא ר״א .ודנ תוא ת״וע .׳וכו ער םש וילע

 :ט״י תוא ל״שמ ןייעו .ט״כ תוא א״א

 תירכנה םע שפתנש םש וילע אציש ןוגכ .ההגהב םש (יק
 ק״ס א״מ .הככ לע ד״ב בישוהל שי מ״מו ׳וכו
 ג״עד ן״ש .ז״י תוא ט״כ ללכ א״מ .א״ל תוא ז״ר .ט*כ

 :ב״ל תואו ט״כ תוא ליעל ונירבדב ןייעו .דדנ

 ןישלהש ימ ׳וכו םדא רסמש וא .ההגהב םש (איק
 ןרשפתנו ןידל ועבותו ןוממ ודיספהו וריבחל
 ןיירבע רסומ ול רמא ונישלהש ותואו ן״ש השענ ןישלמהו
 היכ םא ומע ןידה והציר אצ םא ,ץ״ש חויהל לוכי התא ןיא
 דנל דספה אלא ול היה אלד ףאו .רעצו תשוב ודי לס ול
 ותורשכל רזח ]ינעל םא קפתסהל שיש אלא .ותוצרל בייח
 ,ב״שועי א״כ ׳יס ׳ושתב ג״הנכ .והציר אלש המ בכעמ

 :ג״ק תוא ליעל ןייעו .׳ז תוא ר״בחמ
 .ותוא ןיריבעמ ׳וכו םידע ואב םא לבא ,ההגהב □ש (ביק
 הבושת השע םא לבא הבושת השע אלדב ונייה
 ליעל ןייעו .׳ל תוא ר״א .ז״ט תוא ת״וע .ותוה ןיריבעמ ןיא

 :ט״צ תוא
 םידגבב ללפתי אל טמוש אוהש ן״שו .ההגהב □ש (גיןל
 רמול א״א וסנואל וילח ךוחמש ן״ש רכו םיאוצה
 ללכ ומצע רהטמ ןיאו הליל הרקמ רוהט ותויהב הקנו
 לובטיש וב רועגל שי םיארונ םימיב רשפא ץ״ש • אוהו
 ירבדל עמשי אל םאו וילעמ םיאיצה םידגבה איצויש ס״כעו
 וילעמ םיאוצה םידגבה ריסהלו הפי הפי ץוחרל םימכח

 ח״אס םהרבא ערז ׳סב ל״ז יקחצי א״רהמ .וריבעהל *ואר
 :ב״ע א״עד ץ״ש .י״בגכב ןרהא די .׳ו ׳יס ףוס

 .ףכו וידגב ףילחהל הצור וניא םאו .ההגהב םש (ייק
 ןיב ךלוהשכ םויה לכ וידגב ףילחיש בוטו
 תוא ר״א ,׳ל ק״ס א״מ ,םיאינשמה ןמ אהי אלש תוירבה
 .ב״ל תוא ז״ר .׳ל ק״ס ש״החמ .׳ל תוא א״א ג״מרפ .א״ל
 הז םושמ ותוא ןיריבעמ ןיא מ״מו .ז״י תוא ט״כ ללכ א״ח
 :ב״ס ׳וא ל״שמ ןייעו .ז״מ תוא םלוע ימתס .א״רגה רואיב

 רמולכ .׳וכו םילילא ירישב ןממש וא .ההגהב םש (יטק
 .ח״לר ׳יס ח״ס ןייע .ג״עלוב ןינגנמש ןוגינב
 בתכ ז״כק ׳יס ׳ושתב ח״בו .ב״ל תוא ז״ר .א״ל ק״ס א״מ
 ג״עד ץ״ש ואיבה ש״ועי ז״ע תיבב דחוימש ןוגינ אקוד
 ירישב תואתשמה תיבב רמזמו לוק םיענ אוהש ץ״שו .ד״ע
 הצור וניא םאו ודיב ןיחומ יפוד לש םירישבו םיבגע
 ז״בדרה ואיבה ׳ושחב ל״ז ף״ירה .ותוא ןיריבעמ עומשל
 :׳ב ׳וא ט״הגהב ב״היכב א״י •ט״תת ׳יס ב״ח תושדחה ׳ושתב

 ולוקכ ברע ונב לוק ןיאש י״פעא .ההגהב םש <יטק
 ק״ס א״מ .הנושמ ולוק אהי אלש דבלבו .׳וכו
 ליעל ןייעו .םש א״מ .ג״ל תוא ז״ר .ב״ל תוא ר״א .ב״ל

 : א״ק תוא

 יריימו .׳וכו םדא לכל םדיק ונב .ההגהב םש <ז'ור
 ד״ע יאדוב כ״או וייח ימי לכ ץ״של והולבקש
 רחא הנמיש ללפתהל לכוי אל םימעפל םאש הנתה ןכ
 והורכש םא לבא .ג״ל ק״ס א״מ .םדוק ונב כ״או ועייסל
 ךנב אלו ונרכשו ונרחב ךב אקוד רמול רוביצה ןילוכי ןמזל
 ג״מרפ .וייח ימי לכ ללכב רשפא םתסבו .ג״ל ק״ס ש״החמ

 :ד״ק תוא ל״שמ ןייעו .ג״נ תוא א״א

 ןילוכי רוביצה ןיאו םדא לכל םדוק וגב .ההגהב םש (חיק
 ןיב ךכל יואר אוה סא אוהו .ודיב תוסמל

 : טושפ אוהו םימש תארי ןיינעל ןיב תונזחה ןיינעל

 יכרצ לע םישנא תונמל וגהנש להק .וכ ׳י^ס (טיק
 םירורב םהילע ונלבקש םוקמבו .׳וכו רובצה
 םהירבד תורמל אלש םרחב ומיכסהו להקה תגהנהל
 םיבייח תרמא הנש דוע ותונזמ ןזחה גיהניש םיצור םירורבהו
 לאל ןיאש להקה םינעוט וליפאו .םהירבד םייקל להקה
 ותונזח גיהני טעומ ךסב הצרי םאו ךכ לכ סרס ןתיל םדי
 םיבייח ןושארה םרפה יפכ ותונזח גיהניש םיצור םירורבהו
 ז״ע ׳יס ב״ח קדצ טפשמ .םירורבה ירבדכ תושעל להקכ

 :י״בגהב ג״הנכ

 גהנמ קאש סוקמבד עמשמ .ךכ וגהנש רחאמ םש *1?
 לוסיפ םהב אצמנ אל סא םתוא ןיקלסמ ןיאש

 : ד״ק תוא ליעל ןייעו .ו״כ תוא ת״וע
 םש



 דנ תוכרב תוכלה חרוא טפ םייח

 :םיפיעס ׳ג ובו .חבתשיל םיכיישה םיניד דנ

 הדסזד יקוספ לע ונקתנ ןהיתשש רמאש ךורבל הכומס איהש יפל ךורבב תחתופ הניא זובתשיא א
 םימלועה יה רחא,אלא תוחבשתב ללוהמ ךלמ רחא ןמא תונעל ןיאב ב :םהירחאל וח םהינפל וז
 המחלמה יכרועמ הילע רזוחו ודיב איה הריבע רצויל חבתשי ןיב רפסמהג ג : הכרבה םויס אוה םשש
 :קיספהל רתומ הקדצה ןמ סנרפתהל■ אבש יבל הקדצ קוספל וא רובצ יכרצלש רמואש ימ שיוי
 חבתשי ןיב ןיד ול השמיש נ״כהבב לובקל וא הליח ךרבל תומוקמ הברהב וגהנש המ טשפתנ הזמו. הגה
 רמאיו הרמח יקוספ תצקמ צ״שה רמאי ללפתהל ןירזוחשכ ךכ רחאלו ה וצמ ךרוצל ירקימ הז לכד רצויל
 (וב לכ) שידק אלב תיברמ ןיליחתמ ןכלו וינפלש הלהת אלב שידק םירמוא ןיא םלומל יכ םהילס שידק
 לבא סהילמ ךרבלו םחינהל לוכי שידקל חבתשי ;יב ול ואיבהו ןיליפת וא תיציצ ול היה אלש ימ ןכו
 ץ״שה רמאש רחאל קיספי אלש ש״כו (רחשה תלפת ׳פ ז״א) רבד םושב קיספי אל וכרבל שידק ןיב

 :(ו״נ ׳יס ףוס ל״מו גיהנמה םשב ו״נ ׳יס ףוס י״ב) רצוי תכרב ןיליחתמש םדוק וכרב

 הלוגה ראב
 £״ארהו ףירה א

 חוכרבד זדמ

 ז״סב ס״גמלהו
 .הלסח תוכלהמ

 ש״אלה םשנ ׳יס ב
 ׳ומיימ תהגה ג
 ׳לשוריה םשג םש
 בל סשב לוט ד

 :וג לכו םלמע

 יניד

 םייחה ףכ ,
 םימלועה יח .םינורחאה כ״כו .ח״מ ׳יס לימל ד״בהו רפס ךותמ ללפתי ץ״שד בתכש ימ שי .ההגה םש (אכץ

 .׳א תוא ר״א בתכ ןכו .׳ג תוא ן״ג ׳יס ל״שמכ חתפב שוריפ .ומשל בתכנ יאדוד רוביצל דחוימה
 וטמו םיקסופ המכ םשב ׳ב תוא בלל הפי כ":ו .ק״ומ ל״ירהמב אידהל אוה ןכ .תוראפתה םשל אלו ש״של בתכנ
 אמסונה ןכש בתכו ל״ז ם״במרהו רהוזה םשב כ״ג הב .הזב קוליח ;יא םיספדנה ,םירודיסב כ״או .ה״ר תוכלה
 םימלועה יח רמול ןטק דעו לודגמל לכה יסב רוגשה תוא ז״ר.ג״ל תוא ר" ר .ט״הגהב ןרהא די .ודנ ק״ס ז״ט
 ארוב תכרבב ןיבו חבתשיב ןיבו ש״ב תכרבב ןיב חתפב :ט״מ תוא םיתיז יליתש .ו״ל
 ד״ע ף ףד ש״הנ ׳סב ל״ז ש״שרה כ״כו .ש׳רעי תושפנ ןיבתוכ תולהק שי .ומשל בתכנ יאדמ .ההגהב □ש <בכק
 גהנמ אוה ,ןכו .ןיחומהו ה״ד ףוס ו״תשוריב מ״דנה וכותמ ללפתהל ן״של דחוימ רודיס ףלק לע

 דיסחה ברה לש ושרדמ תיבב אוהש ן״בכי לא תיב ש״כ רודיסה .ךותמ ללפתהל דיחיל ףא יאדו .אוה ןוכנו
 םילשורי ונישדק רימ ךותבש ל״ז יבערש ש׳דהמ .ו״ט תוא ז״שמ .םינפב ללפתיש וילע רובוצ תמיאש ן״ש
 ׳ח תואו ׳ז תוא ש״ב ינידב ע״יב רודיס ןייעו .א״בבות : ׳ט תוא ט״מ ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו
 ימ לא ךלמ .יתבתכש ומכ רקיעהו .ש ׳ועי כ״כ אלש
 ןכו .ח״מ ׳יס ליעל ד״בהו .םש תונווכה רעש .םימלועה ט״צגהב ןרהא דיה ש״מ ןיימ .׳וכו חבתשי .א ׳י^□ (א

 :םינורחאכ ובתכ ןנא ש״מו ׳א תוא בלל הפיה וילע ש״מו
 םאו .׳וכו ללוהמ ךלמ רחא ןמא תונעל ןיא םש (י :ש״ועי ׳ב תוא ן״ג ׳יס ןיתוינעב
 וא שידק תונעל חבתשי עצמאב קיספהל ;רתומ ונקתנ ןהיתשש .׳וכו ךורבב תחתופ הניא חבתשי םש <ב
 ומכ הנידד ׳ב תוא ן״ג ׳יס ליעל ונבתכ רבכ ׳וכו השודק ראבתי ןאכמ י״ב בתכ .׳וכו הרמח יקוספ לע
 הזיאבו .׳ב תוא ׳יסה הזב ל״סחהכ״כו .ש״ועי רמאש ךורב יקוספ תצקו ש״ב רמאש ימ אלא חבתשי רמול ןיאש ךל
 ׳יס ליעל ונבתכ רבכ ש״ב עצמאב קיספהל רתומ רבד : א״קס ז״ט ואיבהו ג״נ ׳יסב ש״מכו הרמזד

 ש״ועי ד״וי תוא א״נ םהיניבש םיקוספו .םהירחאל וזו םהינפל וז םש (ג
 ימי תרשמב .׳וכו רצויל חבתשי !יב רפסמה .׳ג ׳י^ס (ח •שמל .ןה תוחבשתו תורימז םלוכש קספה יוה

 ןיב רכו םיקמעממ תולעמה ריש רמאי הבושת :׳א תוא םיתיז יליתש
 ׳צ ףד ה״ר שורד תונווכה. רעשב ראובמכ רצויל חבתשי תוחבשתב ללוהמ ךלמ רחא ןמא תונעל ןיא .ב ׳י^ס (י
 אלא .ב״קס א״מ ואיבהו :.ז״פ ה׳ד רעש ח״עס .א״ע ךוללהי תכרבד ןויכ אמית אל רמולכ .רכו

 רומזמה הזב קיספהל רתומ סא ע״צו ל״רו ע״צו בתכש הכרבה םייע ןאכ סג כ״א תוחבשתב ללוהמ ךלמב םייסמ
 רצויל חבתשי ןיב רפסמהש ןויכ רצויל חבתשי ןינ ת״יעב תואדוהה לא דוע ןיפיסומש המו תוחבשתב ללוהמב איה
 ט״פ ם״מל ׳יסב ל״ז לאירא תלחנ ברהו .׳וכו איה הריבע תושרה הרמואל אלש הצור םאו אמלעב תססות אוה ׳וכו
 רומזמ ת״ישע לכ ל״י ל״ז י״ראה תעד יפל ל״זו בתכ ב״ה רמאקו תוחבשתב ללוהמ רחא ןמא תונעל לוכי כ׳׳או ודיב
 עדוי וניאש ימד ל״נו .ןימלו רצויל.חבתשי !יב םיקמעממ .והזש םימלועה יח רמא דע ןמא תונעל רוסא אלא אתילד
 ליקשד ׳ב תוא ד״התס ןייעו .ד״כע ורמואל קיספי אל ןיוכל : ח״ב .חבתשי תכרב םויס
 ׳זנה לאירא תלחנו א״מה ירבד איבהו אניינע יאהב ירטו רוטב אחסונה אוה ךכו .תוחבשתב ללוהמ ךלמ םש (יי
 וידחי םלועה לכ אלא םלועה גהנמ ןכ ןיאש ל״זו םייסו א״קס א״טו ב״קס ז״טהו שובלה תחסונ לבא
 .םישודק רוס ונעדי אל יכ סגה ומוקמב ותוא םירמוא רעשב ,ל״ז י״ראה תמקונ םנמא .תוחבשתב לודג ךלמ לא
 םנהד ח״כ ׳יס ףוס ב״י ללכל״ז ןרהא תחנמ ברה ביתכ ןכו ד״בכו .תוחבשתב ללוהמו לודג ךלמ ב״ע א׳רד תונווכה
 ותעדב !יוכלו ורמואלמ ענמי אל אד ליבס אחומ לכ ואלד :וניגהנמ אוה ןכו ח״מ ׳יס ליעל
 רבדה דוס םינווכמה תעדלו א״עיז שודקה י״בשר תעדל .םש תונווכה רעש .קיריחב ויחה תוחבשתב (י

 ש׳רע• (המ)



 םייח חנ ׳יס תוכרב תוכלה חרוא
 ייניד הנ חלוגה ראב
 > ׳יסב רמחג ׳עטה ,ימ תוחפב ותוא א׳אוב שידק םירמוא" א 5י10" ,רים א

 ד״בארס סס א״נ
 א״כ הסרג ב
 .נ״כ ס>יגע

 אלד רבד אמע ןכו םארונ םימי ירוזחמב כ״כו ש׳דסי
 :׳א ׳וא ל״סחה כ״כו >כפרבודמכ ל״ז לאירא חלסנ גרהכ
 רחבומה ןמ הולמו .רכו רצויל חבתשי ןיב רפסמה םש (ט
 .ח״ב .הקיתשב וליפא םהיניב קיספהל אלש

 :ד״וי תוא ן״ג ׳יס ליעל ןייעו

 ינפמ מ״טמ ׳יפ םעטהו .המחלמה יכרועמ רזוחו □ש (י
 יקוספ י״עו הליפתה תולפל ןילטבמ תופילקהש
 ןיכרעמש םידודג םתוא םירזוח חסשכו .ןיתרכנ םה הרמח
 :׳ב׳ואא״אג״מרפ .׳ב ׳וא ר״א ואיבהו .ותלפת בכעל המחלמה

 קיספהל רתומ ׳וכו רוביצ יכרצלש רמואש ימ שיו □ש (אי
 בתכ אלו רמואש ימ שיו ל״ז ןרמ בתפד אה
 קיספהל ריתמש רמואש ימ שי תרגס יאכד סושמ אמתס
 ף״ירכ לבא ל״ז ובלככו םרמע בר תרבס אוה הוצמ רבדל
 אלד םתסב ובתכ ׳ה ׳יס ףוס ןידמוע ןיא ׳פ ל״ז ש״ארהו
 הנומש היל םייסמד דע רמאש ךורב ליחתמ יכמ ייועתשאל
 חבתשי ןיב רובידב קיספהל ןיאד עמשמו .כ״ע הרשמ
 ׳יס ליעל !ייעו .חבתשיל ש״ב ןיב ומכ הוצמ רבדל ׳יפא רצויל
 סשב הז ןיד ל״ז ןרמ בתכ ןכ לע ההגהב ׳ד ׳יפס א״נ
 רהזיל שי ןכ לע .הזב ןירימממ שיש רמול רמואש ימ שי
 וליפא רצויל חבתשי !יג רובידב קיספהל אלש רימחהלו
 ןרמ ירנדתוימתסמ מ״כו רצויל ש״ב ןיב ומכ הוצמ ךרוצל
 מ׳׳דב ל״ז ם״רומ סגו ש״ועי ׳ד ׳יפס א״נ ׳יס לימל ל״ז
 ןואגכ ןקית ךכשו ללכ קיספהל אלש גוהנל יפט ףיועד בסכ

 .:ש״ועי ללכ קיספהל אלש גארפמ א״רכמ
 תומוקמ הברהב וגהנש המ טשפתנ הזמו .ההגה םש (בי
 ׳וכו רצויל חבתשי ןיב .׳וכו הלוח ךרבל
 היתוכרבו ש״ק לש םיקרפה ןיב וא וכרבו שידק ןיב לבא
 ראשב וא םיבר יכרצב רפסל רוסא הרמח יקוספ לש וא

 :׳ג תוא ר״א .תופסות יקספ כ״כו .הוצמ רבד
 ז״שכ רמאי לנפתהל ןירזומשכ כ״חאלו .ההגהב םש (■3י
 האו .׳וכו שידק רמאיו הרמח יקוספ תצקמ
 אלב וכרב ליחתי קר שידק רמאי אל םיקוספ רמא אל
 רמאי אל םא שידק רמאי אל עמש לע סרופהו .שידק
 מ״ד .וינפלש םיקוספ אלב שידק אצמת אל םלועלש םיקוספ

 :ג״קס א״מ .ובלככ םשב
 וינפל הלכת אלב שידק א״א םלומל יכ .ההגהב םש (יי
 שחלב וא הלפתה תרזח רחא ן״שה אל סא ׳וכו
 ,׳ג תוא א״א ג״מרפ .הלפתה רמא שידק רמואש תיברעד

 ׳ג תיברעד שחלב וא הלפתה תרזח רמא רמול ןיגהונ שיו
 דע שמש חרזממ ׳וכו ךרובמ ׳כ םש יהי ולא םיקוספ
 :שידק םירמוא כ״חאו ׳יכו ךמש רידא המ וננודא ׳כ יוכו ואובמ

 הלהת אלב שידק א״א םלועל יב .ההגהב םש (יט
 ןמקל ונירבדב ןייעו ג״קס א״מ ןייע ׳וכו וינפל

 :׳ה תואו ׳ד תואו ׳ג תוא ה״נ ׳יס
 ךא .שידק אלב תיברע ןיליחתמ ןכלו .ההגהב םש ^
 םיקוספ ראש יוא םילהתד םיקוספ רמאיש גוס
 הלפתכ גהנמ תונשל אלש שידק רמאי כ׳יחאו רתוי וא׳גדפ

 1 םיפיעס ביכ ובו .שידק

 השודקל הדת תורעש ׳ב ואיבהש םילודג ןידזח יגב םירכז
 וכרכו

 םייחה
 תונווכה רעשב י״ראה כ״כו .ובלכה םשב מ״ד
 תלפת םדוקד ב״ע ב״נ ףד תיברע תלפתד ׳א שורד
 בגשמ ונמע תואבצ ׳ה סהו ולא םיקוספ ׳ג רמאי תיברע
 ךלמה העישוה ׳ה ךב חטוב םדא ירשא תואבצ ׳כ ׳וכו
 .ד״כע .תיברע תלפתו וכרבו שידק רמוא כ״חאו ׳וכו
 תלפת םדוק רמאיד בתכ ׳ט ןיד ת״המ ט״פ ם״גמרהו
 החנמ רעש ח״מפב כ״כו ׳וכו םוחר אוהו קוספ תיברע
 וב שיד ׳וכו םוחר אוהו קוספ רמאיד ׳ג שורד תיברעו
 ןיניד אלופ אייפכאל א״אד !יליכמ ג״י דגנ ןיבית ג״י
 ררועתהל ןיליחתמה הפילקד ןיפוצרפ ׳ד סכב קתמלו
 .הגומ המכח ןוט .המיחו ףא ןוע תיחשמ םהו תיברעב
 הגומ .הבקונ המח .הגונד ת״ת ףא .הגומ הניב תימשמ
 ג״ע ג״כ ףד תישארב ׳פ רהוזהמ אוהו .ש״ועי ׳וכו
 הלחת רמול שודקה ורודיסב רדיס ל״ז ש״שרהו .ש״ועי
 שידק כ״חאו רכו ונמע תואבצ ׳כ םהש ולא סיק*םפ ׳ג
 ךרובמה ׳ה תא וכרב ה״חאו ׳וכו םוחר אוהו קוספ כ״חאו
 :ו״תשורי ונישדק ריע גהנמו ץ״בכי לא סיב גהנמ ןכו ׳וכו

 םושב קיספי אל וכרבל שידק ןיב לבא .ההגהב םש (בוט
 :דנ תוא ן״ג ׳יס ל״שמ ןייע ׳וכי רבד

 .הרמח יקוספ רמא ׳יפ ,שידק םירמוא .׳א ׳יזןס (א
 ל״ח ח״צ ׳יסב רוגאה בתכו .א״קס ז״ט
 ׳א .הלפתב םירמואש ■ םישידקה לע םעט ד״^ארה בישה
 רמא ׳ב .םיקוספד קספה םשל שיש הרמח יקוספ רחא
 השודקה רחא .׳ג .המצע ינפב הוצמ איהש ח״י תלפת םויס
 קרפ וא רומזמכ תרימא .רחא .ד .השודקבש רבד אוהו
 אמלע (א״ע ט״מ) הטוסב ןנירמאדכ הנשמ וא הדגא וא
 .אתדגאד הבר הימש אכיאו ארדסד השודקא יאק יאמא
 לכש המצע• ינפב הוצמ איהש החנמל ירשא רחא .׳ה
 רחא .ח .׳וכו חטבומ דודל הלהת םוי לכב פ״נ רמואה
 םהל םיכלוה שיו תובר תיברע תלפת יכ תיברע לש ש״ק
 תיברע תלפת רחאל ׳ז ישידק ועמשי אלו ח״י םדוק
 לע םוי לכב םישידק ׳זמ ןיתמופ ןיאו .הלפתכ המלשנ רבכש
 השירפו י״ב .ט״קלה ילבשב ל״כע ךיתללכ םויב עבש םש
 החנמל ח״י תלפת רמא שידק בישמ אלד אהו ,׳א תוא
 שידקמ אוהש״כדל״י תיברע תלפת תלחתה םדוק ונייהד
 המלד ימנ .בשוימ הזבו .תירחש לש ח״י תלפת רחאש
 שידק םירמוא םוי לכב ;יכו ׳וכו ׳זמ ןיתחופ ןיא רמא
 רמאש שידקה םע םישירק ׳ז שי פ״כעש אלא אתדגאד
 למ םעט אלא ןאכ בותכל שמ אנש אלא .החנמ תלפת
 ל״זי״ראה ירבד יפלו ,שוגל ןייעו .םש השירפ .׳או ׳א לכ
 ׳בהו ודוה םדוק ׳א תירחשב השש .םישירק ב״י םוי לכב ל״צ
 השודק רחא ׳דכו ח״י תלפת רמא ׳גהו רצוי םדוק
 םגהו) חבשל ונילע םדוק ׳והו הוק םדוק ׳ההו ארדסד
 חפו סישידקכ ללכמ וניא ארתב שידקד םש ברה בתכש
 התימה תניחב םשש הישעכ אוה הזה שידקהש םייס אה מ״מ
 םיתמה תייחת דוסב תושפנהו תומשנה לכ תולעהל ידכ

 כ״פו



 ףכ צ םייחה .דנ ׳יס תוברב תובלה
 ׳וכ1 סאו בא חחימ לע סימוסיס וחוא םירסוא כ*ט1
 הישעה חולמל אוה הנווכהש ביס םילקד ח־וח בחכו .םייעי
 דפ הישנמ ׳יחתמ הזו סיסמה לש חומשנה בצממנ הריציל
 הנממ ןוילעה ךרעב הישע ארקנ ׳יסב לכ יכ תולעמה סור
 דמא הסנמ תלפתב סינשו (הבוח אוה הז סנ כ־או ל*כמ
 דחא תיברעב העבראו הדימעה רחא דחאו הדיספה סדיק
 רחא דחאו הדימעה םדוק דחאו חיברעד חוכרב םדוק
 חטוטה רעשב דאובמכ חבשל ונילע םדוק דחאו הדיספה
 חי׳ס ׳יס ליעל דיגהו אינ ףד הליפתה חסונבו שידקה שורד
 עדו היד ׳א תוא ח״מ ׳יסל ונירבדב ש״יע דועו .שיועי
 .דיסה ש״ע םישידקה תריסא לא סעפ ׳ונו תחא המדקה
 חצנמל רומזמ החנמ חלפמ רחא רמול דימ וגהנש שיו
 ושענ ירהו חבשל ונילעו שידק םירמוא כ׳׳חאו ׳וכו חונימב
 ובר סא דבועש ימ ירשאו .חודמ גיי דננכ סישידק גיי לכה

 :םיי חוא ןמקל ןייעו .הנווכו החמשב .

 ןוסמולצ לבקתת םירסוא ןיא םלועלש שובלה בתכ <ב
 ואיבהו ש״ועי ח״י חלפת ורמאש רסא אלא
 תוחילסה ימיב ירהש אוה אללכ אלו וילס בתכו איקס ז*פ
 םהב םגד תוחילסה רחא לבקתת םירמוא רקובה תרומשאב
 לבקתת םירסוא ןיאש המו .ליכע סייג וסכ תובר תושקב שי
 רתב השודק רדסד סושמ ונייה חיי חלסת רחא דימ
 ןיניחמס קלו חבשו הלפח ןיינעמ איהש יסל ארירנ סלפת
 סג רזוח אהיש ידכ השודק רדס רמא דס לבקתת דמולמ
 שידק םירמוא ףסומ וב שיש סויב ךכיפל השודקד רדס לע
 ףסומ תלפת רחאו תירחש חלפת רמא דימ לבקתת םע םלש
 ףסומ חלפת לס תינש לבקתת םס םלש שידק םירסוא
 ןייעו .זיממ .ההגהב שוגל .השודק רדס לע כ*נ יאקו רתחש

 :ג״כח ׳יס ןמקל

 הרשפ לכ רוביחב םיבמרס בתכ .שידק םירמוא □ןע (ג
 תושרדמב וליפא ס״עבש הרוחב םיקסועש
 ד״נ ׳יס ףוס ליעל א״סהו .ןנברד שידק םירמוא תודגהבו
 תא רחוס םיבמרסד בתנש עבש ראב ברה םשמ איבה
 וגהנ ע״ב אנינמ יבר תובא ףיס הנשמה ־יפב בתכש ומצע
 לע שידק םירמוא ןיאש יסל םיקרפה םויסב ורמואל םמה
 אבר הימש אהיא רמ רמאד הדנהה לע אלא הנשמה

 רמול שי ןידס ןמ יאדוד רמול רשפאו .דרפ ׳וכו אתדנאד
 ןנירמאד יאממ תצק חכומ ןכו ס״פגש הרוחס לכ לס שידק
 הימש אהיא ישורפל ךירפצאדמד אחדנאד אבר הימש אהיא

 אלא סרנבש הרוח ראש לע םידק סירסואד עמשמ אחרנאד
 םעפה הארנו .אסלע םיאקד ותנממ הלדג ארגאד שידקד
 ינו לארשי חמשי םדא לש ובל תכשימ אדנאד ןויכד אדנאד
 והייראמל הח־נ םוצמ תחמש ךיחמ הימש אהי ירגנ ןיינפ
 אחתפמש יהלשב רמול וגהנ אמסמ ךהמו. ׳אסלמ םיאקו
 לארשי תוכזו הדנא איהש ספה חמשי רובעב םיבחר
 גהנמ והזו אחדגאד סימש אהי גוסב ייהילד שידק םירמואו
 הנשמה ׳יסב ל״ז ם״במרה רמאקד ונייהו ןידס ןס אלו
 .׳ב חיא ׳מ ׳,ס גישק ורפסבו .׳א תוא יררב .יוכו ונהנ
 ידכ סימבש סרוס רחא ע״נמר רמואשכ רהזיל שי כ*פו
 חמשיש ידכ תובהלתהבו בלכ תחמשב ותוא רמול שידק רמול
 קוספב םיש םשה סא ריכזישכ רהזיל ךירצש סרפנו לארשי
 סרכ ונירבדב ׳זנכ הנווכב ורמיאל ■וכו יקדצ ןעמל ןסח יה

 ןויכש ינפמ הנווכב ויתפשב ׳ס איצוהל הברה תוריהז ךירצש
 אמש ןנישייח םיקוספב ׳ה תורקל תפ לכב ליגר םדאהש
 ךירצ כיע .הנווכ אלב וריכזהל אביו םשה חא ריכזישכ חכשי
 רובעי אלו חכשי אלש ןמז לכבו ןדימ לכב הברה תוריהז
 ¬ה ׳יח ל״שמ ןייעו •הנווכ אלב וריכזהלמ םש סוש וילע
 שורד םייחב ץפח ק־ססנ ןיימו .ארונ השעמ ז*ס ׳ה חוא
 םכחמ שידק עמושה ןינפב יתבתכש המ םיקידצה יעמב ׳1

 : שיוע• ויתונוע ול ןילחמנש הלבקה תמכחב שרודה
 תולפתב םיעודי תומוקמב אלא ללכ שידק רמאי אל (ד
 הזיא וא הרוה ירבדמ רבד הזיא תאירק רמא וא
 אידעס בר ןקיתש תוליפת רחא לבא קוספ שרד וא שוריפ
 ויתובושתב םיבמרה .םידק רמאי אל םימחר לש תוניחתו ןואג
 ד־ע שיר ויצ ףד ח״אבו .ל״ק ׳יס ס״דנה רודה ראפ יסב
 הרוח יקוספ לפ שידק םירמוא ןיאש םירה םשמ בתכ
 ׳וכו סדמ איהש הליפתכ והושע ירשאו קוזיח םיכירצ ןיאש
 דיבארה סנ אכפיא חכומ ׳זנה ס״בסרכ ירבדסי .ש״ומי
 םירמוא רומזמ רחאד גתכ י״בב ל*ז !רמ הריכזה ׳ושחב
 ׳מ ׳יס נ*שק ורפסבו ׳ב חוא יררב .יגהנ ןכו .םייע םידק
 חוא דינ ׳יס ל״סח .ב״ע א־פ ףד ץ״ש .ר תואו ׳ג חוא
 שידק םירמואה םישוע הפי אל ןכלו .יב תוא בלל הפי .׳ב
 ונהנ םעהו םש ל״שח .רומזמ תריסא אלב הלימה רמא

 םירמואו ׳וכו פ*ב איננמ יבר ס״עבש הרוח לכ רחא רמול
 םיקידצ תמושתו םירמוא בתכבש הרוח רחאו ןנברד םידק

 :אנר המלש אהי םידק םירמואו ׳ונו ׳סמ
 ןיינמב היהי םידק וילע רמואש םירבדהש םירמוא ןעי

 חבתשי םע ץס ןיתמי היכבב ןיינמ ןיא םא ןכלו
 הרוח דמולשכו ׳שידקו חבתשי רמאיו ןיינמ אביש דע, קותשיו
 וא לארשי חא תוכזל הינקה סצרד אתיירב רמאי פ״עבש
 כ*הנב ןיינמ אבש רחאל ירשאד םינורחא םיקוספ ׳ג ׳ב
 רמאי זאו רמאש ךורב דע ורמאי ודוהל ןיינמ ןיא םאו
 .׳ג תוא דינ ׳יס ל״סמ .ןנברד שירק רמאיו רסוא ע״בחר
 המו ׳ו חוא ׳ן ׳יס לישמו .׳א חוא ׳מ ׳יס ג״שק !ייעו

 :ד״סב :ליפ חוא ןמקל בותכנש

 ביחכד .־יכו הרשעמ תוחפב ותוא םירמוא ןיאו םש (י
 ביסב ךיס ךוח איחאו לארשי ימ ןוחב יחשדקנו
 החוחס הדפ ןיאו הדעה ךוחמ ולדבה סחה ביסכו ךרס ־ אכס
 עשוהי יאצי הערה הדפל יחמ דפ. םילגרמב ביהכד ׳ימ
 זימ .סיבה כ־׳כו .ב״ע ג״כ *ןד הליגמב אסיאדכ בלכו
 :בייס יזא ןמקל ןייעו .,ב חוא ז״ר .יג חוא י״כרב .א״קס
 הלחחכל ."וכו ,ימ חוחפב והוא םירמוא ןיאו םש <ז
 וכרבו שידק וממש אלש השש רחא רוזחל ךירצ
 ליבשב ׳יפא םירמוא השש םיאצמנ םניאש ונייהד דבעידבו
 יא ׳יפס שיס ׳יס ; ע״שב ןמקל ש־סכ עסש אנש דחא
 :׳א ׳וא ׳יסה הזנ. ויסמ כיכו ד־קס םש א״מ ןייעו ש״ופי

 טעמל בוס רשאכ . .יוכו ׳ימ תוחפב וחוא א״או םש (ח
 יירהמ ברס .סיבירקב שעמל ביס ךכ חוכרבב

 ש־בד ׳ושחב ןכו .סיהגהב ג״סנכ .ייכ ׳ושחב .ליז םאפ
 םדא ינב הרשמ םיפסאנש הז לע רגח אריק ׳גיסק ׳יס
 ארמג וא הנשמ וא הרוח יקושפ לע םישירק סמכ םירמואו
 א*ס ףדו ברכ ׳ף ףר ךיש ׳היהנהב איי דיגהו .שיועי
 ע״ב רודיה .ם חוא ׳ח ׳י0 גישקנ אידיחכ :יכו .ג״ע

 תוא



 םייח גנ ׳יס תוכרכ תוכלה חרוא
 לכ לט דמא שידק רמאי אלא .א״י חוא ל״סמ ׳ב תוא

 .פ״טבש הרות לט דחא שידקו בתכנש הרות דמולש המ
 :׳ט תוא יחיו ׳ס ל״ז ח״א ןב כ״רו .םש ל״סח

 רובטל רוסא ךכ ללפתמה דגנ רובטל רוסאש םשכ (ט
 בקטי ר״רהמ דיסחה ברה .שידק רמואה דגנ
 ג״שק ורפסבו ׳ע תוא י״כרב .ה״לק ׳יס י״כ ׳ושתב וכלומ
 ת״טש .ף תוא ט״יב רודיס .סש ן״ש .׳ה תוא ׳ח ׳יס
 סש ח״א ןב .ב״י תוא ל״סח .׳ק תוא ל״כז .ו״נ ׳יס שיר
 אוה שידק רמואה דגנ רובטל רוסאד אהו .ד״וי תוא
 כ״סא לבא ןמא ורמאו ׳ אמלטב ןרימאד דט שידקה תליחתמ
 וזד הב ןל תיל ׳וכו אמלש אהיו ׳וכו לארשי לט רמואשכ
 א״נ ׳יס ל״שמכ שידקה חסונ ןמ אלו אמלטב הגהנמ איה

 :םב ח״א ןב כ״כו .א״כ תואו ד״וי תוא
 ׳יפא םישידקה לכב ׳וכו םירכז הרשטמ תוחפב םש (י
 םישידקה לכד. דומילה רחאש ןנברד שידק
 ב״וס .׳ד תוא ט״הגהב ג״הנכש ,א״ט ח״נד מ״מ <םיוש

 :׳א תוא
 תונמלמ רהזיל שי ׳וכו םירכז הרשטמ תוחפב םש (אי
 ןיינמ שי םא תוארל םתולוגלגל לארשי תא
 לארשי תא תונמל רוסא אמויד ב״פר ןנירמאד אל וא

 םדקפיו םטה תא לואש שמשיו ביתכד הוצמ רבדל וליפא
 ל״זו םייסו דוי תוא ל״סמה כ״כו ׳א תוא ח׳דפ .םיאלטב
 אוה רוסיאהד והל טמשמד ג״בא םינומו סימוט םיברו
 תוטטו ירש ב״א לגא (םינש דמא ׳יפ) םוד ונוא רמול
 ל״כט הבשחמב ונמיו ןיטה תיארמב וארי.אלא םדיג אוה
 כ״כו .הנומ ה״ד ׳מ תוא ב׳־ח ץטוי אלפ ורפסב כ״כו
 הפי ,ד״וי תוא ג״י ׳יס םייחה ךכ ׳םב ל״ז פ״חרה
 םש ד״התפו ב״קס ו״נק ׳יס א״מ ןיימו ׳ג תוא בלל

 :׳ג תוא
 רפס ידי לט רצונה םדא ,םילודג םירוח ינב □ש (גי
 ׳יס ׳ושחב יזנכשא יגצ ר״רהמ הלטה הריצי
 ןירדהנסב ןחכשא־מ הל ףיליו הרשטל ךרטצמ וניאד ג״צ
 ׳ד חוא י״כרבה םיכסה ןכו הירפטל הירדהאד ה״סד
 תוא ט״הגהב םחנמ ירבד ד״בהו "׳א תוא ר״בחמ ורפסבו

 : ו״ט תוא ׳ג ׳יס ט״דה ירקיט ,׳ב
 ,השודקבש רבד לכל הרשמל ךרטצמ וניא ןנ1אה (גי
 ר״א ׳נ תוא תדמ ׳ד תור י״בגהב ג״הנכש
 בשב י״בגהנ ןרהא די כ״כו ,׳מ תוא ח״רפ .ד״וי תוא
 ׳יס ב״ח בקטי תיבשו ט״י ׳יס א״ח ןרהא הטמ חרפ

 י״נרבב א״דיחה כ״כו .ה״מ ׳יכ הדוהי תיב כ״כו ,ה״כ
 ׳פ ףד ץ״ש כ״כו ,םינורחאה םשב ׳ח ׳יס ג״שקנו ׳ה תוא
 ימיו ׳פ ח״א ןב .ה״כ תוא ט״יב .ב״ט ז״טק ףדו א״ט
 הצר םאד וליבשב לדתשיש ימ ול שי םא לבח ף תוא
 ארבתסמ א״ט ׳יסב ש״מכ ודיב ןיחומ ןיא ש״ק תורקל
 ן״ש .םש י״כרב ,םש ןרהא די .םש ח״רפ .ףרטצמד יאדו

 :םש ט״יב .םש
 ופרצל יואר סול לש ותורכשל טיגה אל םא רוכש <יי
 ףא וכרבו השודקלו שידקל הרשמ ןינמל

 לש ותורכשל טיגה םא ךא •ךלמה ינפל רבדל לוכי וניאש
 .השודקבש רבד םושל ופרצל ןיאו הטושכ אוה ירה ונול
 ׳וא ׳ג ׳יסט״דה ירקט ואיבהו .ה״מ ׳יס הדוהי תיב ת״וש
 תוא םלוט יחתפ .ד״כ תוא שידקכ ינידב ט״יב רודיס ׳נ

 הדוהי תיב ,ברכ םשב בתכ ג״ט ט״ט ףד ץ״שה והימ .ח״י
 ףרטצמ וניא ךלמה ינפל רבדל לוכי וניא םאד ךפהל
 םהירבד לט ט״צו .׳ה תוא ל״סחה כ־׳כו .ש״וטי הרשפל
 א״א םש ש״מו הגהב ׳א .׳יטס ט״צ ׳יס ןמקל ןיימו
 לוכי וניא סאד ה״מ ׳יס ד״יב ׳ושת םשב ט״שה ןוילגבש
 ׳יס ג״שקב א״דיחה כ״כו ףרטצמ וניא ךלמה ינפל רבדל
 םש ט״יב ברה סנמא .,ו תוא יחיו ׳פ ח״א ןב .׳ז תוא ׳ח
 יואר וניאש י ףא ות1א ןיפרצמ אלא ןכ וגהנ אלד בתכ

 : ךלמה ינפל רבדל
 ןינמל ופרצל ריתהל דצ םוש ןיא סוניגורדנא <וט
 ׳ב ׳יס קידצל חרוא ת״וש .הרשט
 ט״יב רודיס .ףרטצמד יתטד לט הלטש ימכ אלד ׳כ ׳ד ׳ג
 א״אב ג״מרפ כ״כו ח״י תוא םש ט״דה ירקימ .ב״כ תוא
 ס״ס יוה אלו ןיפרטצמ ןיא סוניגורדנאו סוטמוטד ׳ד תוא
 יכ אוה רכז אמשו ןיפרטצמ דבט וא השאו הטשת אמש

 ןיא דבט יצמ ה״הו ןיפרטצמ ןיא השאו דבט יאדו ןדידל
 ןכ הרוי ןירוח ינב תלימו ג״מקו ח״כק ר״א ןייט ףרטצמ
 ויצחו דבט ויצחד בתכ בקטי תוטושי ברהד ג״טאו .ל״כט
 וגר תא ןיפונד אנויח רב ללכל יתאד ףרטצמ ןירוח ןב
 טרקנ םאו .רימחהל שי מ״מ .ש״וטי ןירוח ןב והשוטו
 ׳יסל בקטי לוקב ש״מכ רישכהל שי רכז אצמנו םוטמוטה

 :ש״וטי ׳ח תוא ל״ט
 דחא רבדב סיטכהל וא תבש לוליחו ז״טל רמומ (זט
 ׳יטסבו .ףרטצמ ןי אי ס״וכטכ.אוה ירה
 .אצ יכה ואל אה ןובאיתל יריית ףרטצמ ןיירבט א״י
 ד״ויבו א״י תוא ל״ט ׳יסל י״לוקב ש״מ ןיימו .םש ג״מרפ
 ד״ויב .םש קדצ יחבז רפסב ג״הבר ש״מו ׳כ ׳יטס ׳ב ׳יס
 .ב״י ׳יס ג״מו .א״י ׳יס ב״ח םילטפ ברו ׳זנה ׳יטס לט

 ב״ס תוא ןמקל ןיימ דוטו
 השודקבש רבד לכל הרשט .ןממל ףרטצמ רג <בוט
 לארשי ינב ךותב יתשדקנו ןנירמאד ג״טאו
 ןניטמממ לארשי ינבד .תוברל ה״ד ׳ותב ׳ב ח״כ הכוסבו
 רשכ רג אהד אתכמסא ןאכ מ״מ איובר תיל יא םירג
 ףרטצמ אלד ארבס ןיאו ט״י ׳יטס ג״נ ׳יסבכ ץ״ש תויהל
 כ״כו .ב״שוטי ׳א תוא ד״התפ כ״כו .םש ג״מרפ .הרשטל
 ףרטצמ וניא לבט אלו למש רגו .ז״קס א״מ לט ש״בלה
 ת״וש םשב ז״ט תוא שידקה ינידב ט״יב רודיס .לובטיש דט

 : אדרויפ סופד ח״טת ׳יס ג״ח ז״בדרה
 הגהב ׳ה ׳יטס ןמקל ןיימ תורטש ׳ב ואיבהש □ש (יח

 :ו״מ חוא ד״סב םשל ונירבדבו
 םותי שידק גהנמב ׳וכו וכרבו השודקל ה״הו □ש (טי
 רובצב םינטק םימותיה םירמואש וכרבו
 לאומש רבד הז לט רגת ארוק םילודגכ םהירחא סינוטו
 ז״ט רגה ארק ט״ס ׳יס שיר ןמקל חירפה ןכו א״ש ׳יסב
 םירומ לוקל וטמש אלו םדיב החימ תומוקמ תצקבש בתכו
 הדוהי תיב ת״וש ןימו ,ט״הגהב ןרהא די ד״נהו ,ש״ומי
 ךמס תצק שיש בתכו הז ]ינטב ךיראהש ב״נ ׳יס ח״אח
 םישדקמ ימל םיטדויו טבש ןבכ שב ןבכ םינטקהש גהנמל
 שידקל א,רוד אוה הז לכו ל״זו םייסו שידק םירמואש
 תצק ליבשב ןקתמ טמש לט סרופל המו ו אוהד וכרבד
 .׳יס ׳ושתב ש״בירה ש״מכ רצייד וכרב וטמש אלש םידיחי
 ךמס תצק וניארהש י״פמאו ,ג״לק ׳יס י״בה ואיבהו ד״לש

 גהנמל



 ףכ אצ םייחה הנ ׳יס תוכרב תוכלה
 גיהנהל אלש ונרבד ארתב שידקב גיהנהל יואר מ״מ גהנמל
 ראשב לבא חורמש ׳ב איבהו ג״י ןב לודג אלא ורמואל
 עיגה אלש ןטק ׳יפא םרמואל לוכי חושר םהש םישירק
 םויב עבש ביתכד םויל הבוס םה םישידק ׳זו ךוניחל
 וניגהנמ ונאו םרמואל ץ״של יואר ולא לכו ׳ונו ךיתלללה
 ואיבהו ל״כע ונרבד שידקמ ןוח העבשהל ץ״שה םרמואל
 "ח״מ תוא שידקה ינידב ע״ב רודיס "ב״ע ׳ך ףד ץ״ש
 ןילה ד״ע ח״ע ףד א״ח ח״אס ל״קח ׳סב ןזח י״רהמ ברהו
 םינטקה םע שידקה רמוא ץ״שה סגש ;ויכ גהנמה דעב
 לש שידקה רמאי ודבל ןטקהש לבא "לב ;ל תיל דחיב
 ואיבהו ,ש״ועי וכומסיש המ לע םהל ןיא ן״שה יחלב הבוח
 י״ראה םשב ׳א תוא ל״שמ יפל נ״או "ט״מ תוא םש ע״יב
 תיברעו החנמ תירחש תלפת רדסב םישידק ב״י שיד ל״ז
 םלוכ םרמואל ךירצ תומלועה תיילע ךרוצל הבוח םה םלוכו
 תורעש ׳ב איבהש ׳א םויו םינש ג״י ןב לודג וא ןזחה

 .ןטק םרמואל לוכי הבוח םניאש םישירק ראש לבא

 י״ראה ירבד יפל םימותיה םירמואש שידקה ?ינ^ב! ח
 םדוק םירמואש ארחב שידק אקוד אוה ל״ז׳
 תונוכה רעשנ בתכש תמה תמשנל ליעומ אוה חבשל ונילע
 סישידקה ללכמ וניא ארחב שידק םנמא ל״ח שידקה שורדב
 שידק ארקנ שידקה הז םנמא "תומלועה לב ולע רבכש יפל
 אוה ןינעהו "םימותיכ ותוא םירמואש שידק ל״ר אמסי
 ידכ התימכ שיחב םהש ׳ישעה םליעב אוה הזה שידקהש
 כ״עו םיתמה תייחת דוסב תושפנהו תומשנה לכ תולעהל
 ןייעו) חנו סאו בא תתימ למ םימותיה ותוא םירמוא
 ל״ז ירוממ יתעמשש ד״עלנו (ח״ות םשב ׳א תומ ל״שמ
 הנשה לכ ומאו ויבא תתימ לע הזה שידקה רמול בוטש
 יפכ םעטה ןיאש יפל םיבוט םימיו תותבשב ׳יפא הלוכ
 אנידמ תמה שפנ ליצהל ליעומש םעה ןימה םיבשוחש המ
 וסינכהל אוהו ׳א תלעות שי דוע הנה יכ דבל םניהג לש
 תותבשב םג הז יפכו הגירדמל הגירדממ ותולעהלו ןדע קל

 שידק רמוא היהש ל״ז ירומל יתיאר ינאו .ורמואל שי ט״יו
 תולפת •גב ויבא וב תמש םויב הנשי הנש לכב ארתב
 תמשנל ליעומה שידקד ל״ז ברה ירבד יפל אצמנ ,.ל״כע
 םילשורי ונישדק ריע הפו .ארתב שידק אקוד אוה תמה
 שידקו ודוה םדוקש שידק םג םימותיה רמול םיגהונ שי ו״ת
 ל״נו ודבל ןזחה םרמוא סישידקה לכ ראשו הוק םדוקש
 ׳ימב םהש ינפמ ולא סישידק ׳ב סג רמול וגהנש םעטה
 רשפאו הריציה םלועב שפנ ׳יחב איהש היישעה םלוע תיילע

 : רטפנה שפנל כ״ג ליעותש
 ליעל ונרמא רבכ םינטק סה םימותיה 0אן (אכ
 איצוהל ידכ םכמע שידקכ רמול ןזחה ךירצש

 וניאו ונושלב םגמגמ אוה םותיכ םא ןכו ח״י רובצה תא
 סא וא לודג אוה וליפא ןנויבצכו ןנקתכ תויתואכ איצומ
 6יברה תא איצוהל לוספ אוהש םירבדה ןמ וב שי
 םירבדמ וב שי סא וא ן״ג ׳יסב ש״מכ ןתבוח ידי
 כ״ג רמול ןזחה ךירצ הרשפל ףרטצמ וניאש ליעל ונבתכש

 דועו .ז״ע חיגשהל ךירצו .ח״י רובצה איצוהל ידכ שידקה
 :׳ל חוא ו״נ ׳יס ןמקל ןייע

 לכ םירמוא םימותיהש גהנמ שיש □וקמב (:כ
 אל הרמח יקוספב םהו סישידקה י

 : ש״ומי ג״י תוא ן״ג ׳יס ל״שמכ שידק רמול וקיספי

 עצמאב ומא וא ויבא תריטפ םוי עריאשכ םיגהונ (גכ
 לש תיברעמ שידק רמול ליחתהל עובשה
 ג״עאו ב״ע ץ״ק ףד ן״שה ש״מכ עובש ותוא ינפלש תבש
 םויה ותואב א״כ שידק רמול גהונ היה אל ל״ז י״ראהד
 ברה בתכש ינפמ סעמכ ל״נ ׳ך תוא ל״שמכ ויבא וב תמש
 ל״זר ורמאש המשנה ןינע ל״זו יחיו ׳פ תוצמה רעשב ל״ז
 שדח ב״י רחאלו תדרויו הלוע ותמשנ שדח רשע םינש לכ
 עובשב ה״הלז ירומ לש ומשמ יתעמש .תדרוי הניאו הלוע
 עצמאב רטפנ םדאהש י״פעא שדח ב״יה לש הנורחאה
 תבשב ז״כע שדוח ב״יה םוצשת אוה זאו לוחה ימב עובשה
 ןיידעש י״פעאו תדרוי הניאו הלוע זא עיבשה התוא ינפלש
 םויבש יפל שדוח ב״יה םילשהל עובשהמ םימי המכ םירסמ
 ךותב ׳יפא עדונכ ןוילעכ ע״גב תולוע תומשנה לכ תבשה
 ׳דה וא ׳גכ םתוא ליבשב דרי אל בוש הלעש ןויכו ב״יה
 רעשנ ןייעו .ל״כפ שדוח ב״יכ ןובשחמ םירסחה םימי
 ותמשנ םדאה תריטפ רחאש בתכש ב״כ המדקה םילוגלגה
 ש״ועי םינש המכ רחא וליפא הגרדמל הגרדממ דימת הלוע
 ול שי ויבא וב רטפנש םויב הנש התואבש רשפא כ״או
 שידק רמול םיליחתמ כ״עו הנוילע רתוי הגרדמל היילע
 ןוילעה ע״גל תומשנה תיילע ןמז אוהש תבש לש תיברעמ
 הגרדמב ראשיש ידכ ׳בהו תולעל עויס ול היהיש ידכ דחא
 דרי אלו ותריטפ םויב תולעל ול היוארה הנוילע רתויה
 שידק רמול םיגהונ שי הז ספטמו .םימי ׳דה וא ׳גה ליבשב
 תמשנ לט סבש לש תיברע לכב חבשל ונילע םדוק לש ארחב

 טייצ ראי ול ןיא וליפאו םינש המכ רחא וליפא ומא וא ויבא
 ע״נל חבש לילב תולעל רטפנל טויס היהיש ידכ עובש וחואג
 :ט־־ תוא וד ׳יס ןמקל דוע ןייעו .תומשנה תיילע סט ןוילעה

 ליזי מ תוא וימש ׳יס ד״ויב ב״וישב י״כרגה בתכ (יכ
 ליעומ שידקהד ל״צז י״ראה וניבר ש״מ יפל
 שדוח ב״יה לכ שידק רמאיש הארנ ותמשנ תולעהל ןכ סג
 •יס ג״הנכה ש*סכ ןורחאה עובש תוחפי ןומהה ינפס אלא
 ב״י סניהגנ םיעשר עפשמ ורסאי אלש ושחר ןויכד ג״ח
 ל*שמ יפלו ל־׳כע ש״יעי יגס שדיח 3 ׳יס רסחמש לכ שדוח
 ראיה םוי ינפלש חבש לש תיברעמ שידק רמול םיגהונד
 ב״י לש ןורחאה םדוחב ■א עונש קוספי הציר םא כ״א טייצ
 היהיש חסיאד טייצ ראיה םוי ינפלש סבש םדיק היהי םדומ

 :תפכיא אל קספהה
 לט רסאנ אוהש ארחב שידקמ אקוד אוה קספהה ה?! (הכ
 חסינ לש םישידק ראשב וליפא וא חסה תמשנ
 ב״י ךותב םיתסה חמשנ לע םרמואל וגהנש םוקמב הלפתה
 ס״עבש הרות דומיל דמא םירמואש םישירק ראש לגא שדוח
 םהמ קיספהל ךירצ ןיא הז םילפת רסא םירמואש שירק וא
 אקוד םרמואל םידחוימ םניאש ןויכ תמל לוזלז הזנ םי אלד
 לכב םתוא םירמוא אלא םדוח ב״י ךותב סמה תמשנ לע

 :םהמ קיספהל צ״א בדנו ןמז
 ארונ השעמ שי אדרויפ םיפד השמ להקיו רפסב (יכ

 רבד שי אלש רמאנ םשו דחא חור ;ינעמ
 ןכלו .םילכח ירומזמ לע שידקה תרימאכ ןיקיזסה ינפס ןיגהל
 הצק הנשהמ םוי לכב ודמליש סחובא לט סינבה גיהנהל םי
 :א״י ׳וא ו״עש ׳יס דריב עוישנ י״כרב .םידק ורמאיו םירומזמ

 ויבאש ייפעא ויבא ייחב ומא למ שדק רפוא 0ה (זכ
 ד״י ם״קירהמ .דיפקמ ויבא סא ס*י1 .דיפקמ י

 ׳יספ 01ם)



 םייח הנ ׳יס תוכרב תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 והינהו ימלשורי ג
 הש ש ארי ן״ירה
 )'לה ד .הלינמב

 תבושת ה .םש
 .א־גשרה

 ןתצקמ ואציו הרשעב השודק דא שידק רמול ליחתה םאג ב :הרשעמ תוחפב ןירמאנ ןיאש וכרבו
 איה הריכמ מ״מו הגה :ןבור ורייתשנש אוהוי ליחתהש השודקה התוא וא שידקה ותוא םירמוג
 ארתב ׳ס יכדרמ) תאצכ רחומ ׳י וראשנ סא לבא (ימלשורי) ולכי ׳ה יבזועו רמי־נ םהילעו ת*־צל
 רחאל ןחצקמ ואצי םאו הגה .השודק ׳יפא רמוג ןתצקמ ואציו תובאב ליחתה םאה ג :(הליגמ־
 רחאל ז־ לי םאו רצוי םלשנ רבכד םר ליקב הלפתה ללפת :ל ץשה ליחתי אל רצוי ללפתהל וליחתהש
 ירהש הלפתל ךיישד סירהאלש םלש שידקה רמולו השודק רדס לכ םילשהל םילוכי השודקו םר לוקב ליחתהש
 תל וירחאלש שידקו תיברע הלפתו רמא ןינע והזד הרוחב ןירוק ןיח לבא רכו ןוהתולצ לבקתת רמוח
 :(ו״ע ׳יס ה״תו זנקלכ ילובש הליגמה תא ארוקה ׳פ ן״ר) היתוכרבלו עמש תאירקל ךייש

 שיו

 םייחה ףכ
 ד־ע שרוש ו״קירסס ןייע שידק ןיכמב םיקוליחו .וימש "סס
 ■אפר ,יס ןמקלו .ד״ט ץ*ק ךד ןיש .ב״קס ב־לק ,יס אדכו

 :ש״ועי ׳ו סוא
 םיגהונ וזמ הלודגו לדו ג״ח ׳יס ריויב נ*המה בתכ <חכ
 םאהמ וחנקזו ונקז לע שידק דמול וישכע
 ינבל יתגהנה ןכו ומאו ויבא ייחב םירכז סינב ובזע אלש
 שחנ אל יכ ומאו ויבא ייחב ר*מ ותנקזל שידק רמול י״ה

 :םש ן״ש .ד״כפ בקעיב
 ל׳יז םינזור דוד ר״רהומ יבתכב בוחכ יתאצמ (טכ
 ך\חב זדכ ׳יס א״ח ח׳נארס סשב בהכש

 : םש ץס .ד׳רע סיסמ ׳בל הלי,ע 'א שירק 'ושחה
 דחא םירכושו ןטק ונבש וא טרז אלב רטפנש ימ (ל
 דדיב י״בב ש״מכ יכהס שידק ורובעב רמאיש
 חיכה אלש ימל שידק רמול דחא םירכוש ויהש ג״ח ׳יסס
 ד״מ שרוש ל״ז ו״קירהמ ׳ושחמ ירכ סכומ ןכו .ש״יעי ןב
 ךירצ ךא .וימ סוא יחיו ׳ס לד ח־א ןב ואיבהו .ס״יעי
 רמאיש ןב חינה אלש ימ לט שירק רמואש ריכשה הז רהסל
 םויה הזב רמוא אוהש םישדקה לכש הלסח םדיק רקבב

 ;׳טו סעוכ יהיו יכילה לש ןדכ יוליעל היהח
 הרוח ודמלש להק .הרשעמ חוחפג ןירמאנ ןיאש □ןע (אל
 שידק רמול םלוכ םיצורו סילהה ורמא וא ס״עבש
 הדוהי ינב ׳סב שאייע ידהמ ירבדמ מ״כ .ימד ריסש
 הרשעב ןקסכש השודקבש רבד לכד בתכש ׳ג ׳יס ׳ושחב
 ודידל היאר איבהו רוביצ ירקימ םלט והוא ורמאי וליפא
 סיכהכ הלסש כ*הבד ה״כ ׳יעס חיכק ׳יס ןמקל ליי*קר אהס
 האירקב ןכו ׳יכו ןכודל םיליבכ סלוכ הרשע אלא סש ץא סא
 ץ״שה סט סורקל ורסא אלו ס־״שעס סוחסב הניאש הרוזה
 ןכו ׳ונו יניס רה דמעמד אימד ׳וכי רחא םמסמ אלא
 טיהלא ךורב דחיב לכה סינוט רכו סשב ץנמזמשכ ז׳מהובב
 רובצל וריסה ךיא רוסאד אתיא סאד םש בסכ דוטי ׳ונו
 ד״כחס ואיבהו ש״ועי השודקה רקיט אוהש שורק שורק סינטל
 סינהכ חכרבמ וחייארד ג״עאד בסכו ׳ב סוא ה״כק *יס
 ויח וירבד וחדנ אל מ״מ אמנ סיב ידשמל שי ז־׳מהרבו
 כ־׳אד השקהש והיישיקד סאז דוט ךפהל היאר אכילד דבלמד
 .סיטי אחסילא אישוק רקיע איהש ק״קק רובצכ ודמיל אל
 יחיו ׳פ ח״א !ב ורפסבו ד*י ,יס עחב ל״ז סילטפ בר כיני
 ןמא ורמאו שידקב םירמואש יכסמ האו .ש״ועי זדכ חוא
 ץוכי ןמא ורמאו רמיאשכד הסכיא אל הז ינעד ןאמ חילו
 וב ןיוכי סגו ןמא ינעיש לכקל רמואש דמא סונווכ ׳ב וב

 סגו .ןמא ורמאו להקה ןירמואש המ לע ןמא הנימ אוהש
 םש םילעפ בר ןייעו .ןכ ןנדמא אמססמ ןיטי אל סא
 ורהזי הלחסכלד בסכ ח״א ןבבו סירסא םימעט הזל בהכש
 ךירצ הז יפכ סא ד״נעלו .שירק םהל הנוע רחא חויהל

 :םיבר ןושל אוה ןמא ורמאד •ונעיש סטש
 וא סטש סא .הרשעמ סוחסב ןירמאנ ןיאש םש (בל
 ךומנ וליק דחאהו דחיב םידק םירסוא הםלס
 ה״נק ייש ריבדה חחפ גרה ירבדמ םירחאל עמשי לבל
 ץשה םע שחלב סשידקגש רבד רמול ליכיד בחכש ׳ב חוא
 םירחא שיש ןייכ שחלב רמול ליכי םידק םגד עמשמ ב״שיעיכ
 וכרב וא ןמא ורסאו רמימל יעגד סנהו .םר ליקב םירסוא
 םירחא שיש ןוט רמיל שי סיל ינעו עמשד ןאמ חילו דכו
 היניעשכ סהמע םי־סל ןיטס איהו םר ליקב םירסואש וסע
 ׳יס ןמקל וניצמש ומכו םלוכ לע חרזומ וכרב וא ןמא להקה
 ידהב סג סייסלד ןייעיו דכו אסלח אזחד ןאמ׳ יבג ל״ק
 לע איה ןמא ריבצה סיינעד ג״עאד !סא ארובצ ינעד ינהכ
 כ*או וילע םנ הרזיח ינהכ ידהב םי־ססד ןויכ םינהנ חכרב
 םידקה אוהש דחא רבד םירסוא סהו אוהד אנה ם־כ
 לא חיב גהנמ ןכו םהינש לט רוביצ לש ןמא חרז חד
 דחאל שישכ א״בביס םלשירי יניש דק ריעבש ץנכי
 רמול הצורו רחא רבד וא שייצ ראי ץ־בכי לא סיב ידיסחמ
 ןיטס אוה ץבכי לא תיב לש ןזחהש ינפס שחלב ורמוא שידק
 בברעסס אלש ידכ רחא לוק עומשל לטי יניאו םידקב
 !ב ורפסבו ר״י ׳יס בדנב םילעפ בר בדהל ןייעו •הנווכה
 גהנמו ל״נה ד״ההפה ירבד איבהש ז״ט חוא יחיו •ס ח־א
 איבה דועו ל״צז ינמ א־רהמ ג״הדה יט םשמ דנה גא חיב
 ןיאד הישפנד ארבשמ קליסש בטק "ס ןייצ ןינב ברה םשמ
 הלחחכל רהזיל ןיכנו םייסו ש״יעי שחלב ןזחה שע שידק רמול
 םג כ־׳או .ש־ועי רשפא אלד סושמ ינאש לא סיב גהנמו
 וא עייצ ראי ול שיש יס רהזיל ביש ץ׳בכי לא חיב גהנמל
 היבגיו ןזחהמ קוחר דומעיש שידק רמיל הצורו רחא רבר
 ןזחל ונשיו םישנא השלש ס־נש ול ועמשיש ידכ שעמ ולוק

 :הזל םדיקס חואב ם״ס ןייעו .ולו
 !ינמ שיש לנ .הרשעמ חוחפב ןירמאנ ןיאש םש (גל

 לודג וא בושח םדאל ןיחמסל ץשל !יא כ״כבב
 ןמקל ם־רומ ואיבהו .א־םק •יש באז ןימינב .אב אל ןיידעש
 חוא ׳יסה הזב ט״הגהב ג״הנכש .סכגסב *נ ׳יעס רטק ׳יס

 ד״סב םשל ונירבדב ןייעו :׳ב תוא םיתיז יליתש .׳ב
 הרשעב השורק וא שידק רמול ליחתה סא •יב ׳יסס (דל

 ואציי



 ףכ בצ םייחה גנ תוכרכ תוכלה
 השידקה החיא וא שידקה והוא !ירמונ !הצקמ ואציי
 ןיאש לד ■ןרמ ירבדמ אידהב עמשמ ׳וכי ליחסהס
 השודקה התוא וא דבלב לימחהש שידקה והוא אלא ןירמיג
 השירק וא רחא שידק ןירמוא ןיא לבא דבלב הב ליסההש
 ןחצקמ ואציו רצוי םדיקש שידקב ליחסה סאש ןינכ הרחא
 ריא רצויו וכרב רמאי אלו קסיפו דבלב שידקה וחוא רמוג
 ןחצקמ ואצי כ״מאו רוא רצויב ץשה לימסה סא ןכו ׳וכו
 ליזי חהל יאשר וניאו קסיהו שחלב ח״י וללפחיש רחא דע רמוג
 והזש הלפהה ־ןיסב השודקה דמיל ידכ םר לוקב הלססה
 דמיג היבאב םר ליקב ן׳״שה ליסחה סא ןכו ,רמא ןרע
 והזב הלפהה רחאש שידקה סנ אלו דבלב השודקה החוא
 חוא רימאמ כ׳כו .יג חוא שיהגהג ג״הנכש כ״כו.רחא ןינע
 ן׳־ש כ״כו .ש״ועי רוטה ירבד חיבה ׳יפ ןכו .יה חואו ׳ב
 ר״מאמה וילע שימ ןייע •א סיא ריא שימו .ד״ט ט״פד

 1 ז״חאש חואב דוע ןייעו ׳זנה חואב
 ׳יפא רמינ ןחצקמ ואציו סובאב ליחתה סא יג ׳י^0 (הל
 לוקב ליחתהש רחאל ואצי סאו הסנה .השודק
 שידקכ רמולו השודק רדס לכ םילשהל םיליכי השודקו םר
 הבושחכ אלא הז לע ךימסל ןיא השעמלו יוכו הירחאלש סלש
 רשאמ קלמ שידקה !יאש בהכש ליז י״כב איבהש סיבמרה
 ללשחהל יליחתה םא ׳יפאש ימלשוריב חכומו .כ־ט יב וליחתה

 וירחאלש שידק שיכו םיפכ חואישנ ושמי אלש ןחצקמ ואציו
 ׳ג חוא ייבנהב ג״הנכש כ״כו .־ג חוא ח״רפ .ןניטקנ יכהו
 האר ןכו ט״שה קספל םיכסה ה־כש ׳יס ח״אל ותבושתבש
 ןכו •ר חוא י*ח 'יס ג״שק .׳ד חוא ר״מאמ כ*כ1 .םיגהונ
 חוא ץישכ חרזח ינידב ע*יב רודיס .'ק חוא א״ח ל׳כזה בחכ
 .דרי תוא ו*ט ׳יס ע״ש ריציק .ד חוא סיחיז יליחש .׳ה
 ןישייג ןיאד ג־עאד בחכש •נ חוא ט״הגס נ־הנכשב םש ןיימו
 הכרבב ונכרב א״וא סינהכ חכרב םירסוא מ־׳ס סיסכ תואישנ
 ש-עי הרמיג ח״י חלפחב ליחתהש לכו יוכו הרוחב תשלושמה
 ברהש בתכש ׳א חוא א״א ג״מרפ ןייעו .םש פ*ש רוציק כ*כו
 ברה רחב (םיזנכשאה ל״ר) ןנאו לד ץרמ לע קלומ ה״הנסב
 לד 'ןרמ רחב םידרפסה לבא .׳א ׳וא חיטש ןייעו .םרעי ןרירג

 : םינורחאהו ני׳הנכשי חירפה םימכו ןרירנ
 לש חי׳י חלפת לכ רמוג ןכו .השודק ייפא רמיג □ש (ול
 ןכו עכננשכ סשב םדוקה סואב ש״סכ הרזחה
 עייב רודיס .םש ג־שק .יד חוא רימאמ .א־קס א״מ בתכ
 הפי .םש חיפש .׳ב חוא ליסח .יו חוא אישכ כ*כו .םש
 ־ימס דיכק 'יס ןמקלד גיעאו .םש עיש ריציק .ד חוא בלל
 ויתוכרב חויהל בורק ויתוכרבל םינווכמ ׳ט ןיא םאד בתכ ־ד
 !ינעב רשפא אלד ןויכ ינאש ןתצקמ ואציד ליצ ׳וכו הלטבל

 : רתיהב וליחתהו רחא
 וליחתיש םדיק וכלהו הרשמב וכרבו שידק ורמא □א (זל
 ׳יס ב״ח ךשוי הטמ •הליפתה דמ ןיס־לשס רצו•

 דרי ׳יס נ־שק ■ינ תוא ריסאכ .י״בנהב ןרהא די .ב״י
 ש״קד תוכרב ינידב טייב רודיס .ריע ע״פר ן״ש .יא חיא

 :יב חוא
 ךייש אל וירחאלש שידקו תיברמ תלפחו הנכנ □ש (חל
 חלפת ינפלכ שידקד שובלה בחכו .יוכו שיקל

 גיקס איסו■ ג״קס ז״ט היכו .שיקל ךייש הזכ הירמוא חיי

 ליקד ןדידל לבא לד ם״רימ תרבסל אקוד והזו םינורחאהו
 ןיאש ליז םינסרה תבישחב ליס אוהו לד ןרס תרבסכ
 סרוק וליפא כ־א ל״שמכ וב וליחתה רשאמ קלח שידקה
 ואצי סא וליפא םידק ורמאי אל תיברע לש חיי תלפת

 :זיחאב תואב ןייעו ,הרשמב תיברע וליחתהש רחא ןתצקמ
 ךייש אל וירחאלש שידקו תיברע חלפתו .ההגהב □ש (טל
 אימ םימכ שיקו השודק רדס שדמי ׳וכו שיקל
 ואציו הרשעב םחלב תיברעב ייח וליחתה םא לבא ,גיקס
 יאק הילטד םלש שידקו השודק רדסי שידק םירמוא ;תצקמ
 בתכ ןכו ,יג תוא איא גימרפ ,תירחשב וסכ ׳יכו לבקתת
 חיברמד ח״י וללפתה סאד ׳ז ׳יס ח״אח ח״המב י״בינ
 ׳ו תוא חיעש ואיבהו "םידקה רמינ ןתצקמ ואציו הרשעב
 סא הרזמ אכיאד החנמו תירחש חליפתנד קלחל אציש ש״מו
 שירק םירסוא ןיא ןתצקמ ואציו הרשמב שחלב וללפתה
 סא הרזח אכילד תיברעב לבא הרזחה למ ןקתנ שידקהד
 שחלה לע ןקתנ שידקהד םידק םירמוא הרשעב שחלה ורמא
 הרשעב חיברעד שחל וללפתה םאד ׳ד חיא ז״ר היכו .ש-ועי

 בתכ 'ט תוא ר״סאמה והימ שירק םירמוא ןתצקמ ואציו
 ןתצקמ ואצי םא הרשעב חיברעד שחל וללפתה םא יליפאד
 .׳ב חוא ׳ל ללכ איח כ־כו .ש־ועי שידק כ־חא םירמוא ןיא
 קלח אוה םירקסד ל׳סד ל־ז ס״רומ תרבסל אוה הז לכו
 הלפתהמ קלמ םידקה ןיאד לד ןרמ תמרל לגא הלפתהמ
 הרשמ םש ןיא םא ללכ שידק םירסוא ןיא ה״ל חוא ל־שמכ
 המד םש י׳־בונ אידהב בתכ ןכו הרשמכ וללפתה םא וליפאו
 וללפתה סא תיברמ תלפת רחא שידק םירמוא דמוא איהש
 היחווכ ל־ק לד םירומ תרבסל אקוד אוה הרשעב
 שיומי םהרדובאבו י״בב אבוהש לד ס־במרה תרבסל אל לבא

 :טושפ אוהו
 ןתצקמ ואציו הרשמב הרמח יקושפ רמול וליחתה □א (ם
 ואצי כ־חאו הרשמב תיד הזיא דומלל וליחתה וא

 ואציו החנמב ירשא ורסא םא ןכו "שידק רמול ןיאו ;תצקמ
 אלד בתכו •ג חוא רימאמ ,שידק רמול ןילוכי ןיא ןתצקמ
 םא החנמב ירשא רחא שידק םירמואש בתכש ׳ג חוא ר״אכ
 ימיו ׳פ ח״א ןב ,׳ד חוא ז״ר כ״כו ,םיועי ןתצקמ ואצי

 :יד חוא
 םכ היה אלש תודיחיב הרמח יקיספ ורמא □א (אמ
 םיקוספ דמול םראש דומיל לכב ןכו הרשע
 םש היה אלו החנמב ירשא ורמא םא ןכו דומלת וא תורגאו
 ג־קס ז״ט ,ירבמ ריפשו שידק םירסוא ןינמ אב כיחאי ןינמ
 ניככבב םידמולשכ לדו בתכ איקס דילר ׳יסב א״סכ םנמא
 ירגמ תואי אל שידק רמיל הרשע ןידוק :"חאו ןינמ אכילו
 םשה שדקתנש םושמ דומלה לע םידק םממ רקיע אהד
 ךותב יתשרקנומ ןניפלידכ דיסילכ תעשב הרשע יעב כ־או
 ריא ואיבהו .ש׳ועי ד״קש שיס יישנ כ*כו ל״כמ לארשי ינב
 דוע דומצל שוחל םי הלמחכלר בתכו ׳ג חוא ׳יסכ הזב
 £ןד ובלכה םשב ג־י חוא א״פקת ׳יסנ כ״כו .ןיאבשכ טעמ
 ׳ג ןזחה רמאי ןינמ אבש םדיק ירשא ורסא םאד ב״ע
 ש*ימי שירק םהילע רמול ידכ ןינמ ואבש ירחא םיקוספ
 ׳יסכ הזב ד*סב ליעל ןנא כ׳כ1 ,יז חיא ׳ל ללכ א״ח כ*כו

 :םימי ׳ה חוא
 ׳יעס



 חרוא םייח הנ תוכרב תוכלה
 הלוגה ראב

 סשג תוססוס ו
 שיר תוכרכנ ת״ר
 בר םשבו ח״מ ןד
 סש ו .ה״זלהו יאה

 י״רו,ש״ר ח ׳םותב
 םשג י כדרמהו
 ׳יימ ההגהו יי׳כאר

 סופלנ׳צהמ ג״סנ
 י״ר םשג נ ימסו
 תכושחו הנוי ׳רו
 םשב א״נשרה
 םשנו ד״כארה
 סי׳נמרהו ןואג

 .ה״המ ח״סב
 י םש יכדרמ ם

 ןיללפתס ימל עדויו שש ןבמ רתוי אוהשי ןטק ףוריצו העשתב השודקבש רבד רמול ןיריתמ שיי ד
 שמוח ידי לע וליפאו הגה :ןיפרטצמ ןיא ,דשאו דבעד היחו״ םיקסופה ילודגל םהירבד ןיארג אלמ

 תוכלהמ וכ״פ ינומיימ תוהגהו יכדרמו ש״ארה) קחדה תפשב לקהל ןמהמ שי והימ ופרצל ןיא ודינש
 ויתונש בור ואציש דע ןטקכ וניד םינשב לודנ אוה ׳יפא תורעש יתש איבה אל םאי ה :הלפת
 ןיקדקדמ ןיא והימו הגה לודגכ וניד ןבל םדוק םירס ינמיס ול וארנ םאוכ םירס אוהש ררבתי זאש
 יתש איבה אמתסמ הז ןינעל םירמואו לודגכ ותוא ןניקזחמ ויתוגש ללכל עיגהש לכ אלא תורעשב

 תונעל לוכי וניאו ודבל ללפתהל הרשעהמ דחא ליחתה םאול ו :(ט״מ שרוש ק״ירהמ) תורעש
 םכהסע

 םייחה ףכ
 תומביבו ארמגכ םש כ ז "מ הדנד איההמ י״ב

 .ס״רה םשב ת״המ ח״פב טומיימ תוהגה ל .ח״ס

 העשתב השודקבש רגד רמול |ןיריחמ םי .׳ד ׳י^ס (במ
 רנו םהירבד ;יארנ אלו רכו ןטק ףוריצו
 שובלה םנמא .קחרה העשנ לקהל ןינהונ םי והימ ההנה
 ןכו ,קחדה חטשב וליפא לקהל ןינהמ יחיאר אלד בחכ
 קספ ןכו ,שובלה ירבדכ יט ׳יס בקעי חלסנ ־ושחב קספ
 ל״ז םירומ םגד ר״אה םש בסכו ■ה סוא ר״א כ*נו ,מ־בה
 םי בסכש הלא ןכ גוהנל הארש וא ו*ס ןכ גוהנל ותנווכ ןיא
 םינומדק םימימ ןכ ןיממש םוקמ הזיאבד לירו רכו ןמהמ
 אל יאדו לבא ,םהל תוחמל !יאו ךומסל המ לע םהל םיש
 היארו רכו שובלה דיעה רשאכ ןכ גוהנל יניחנידמב האר
 היפונ אימר בסכ ד״וי ׳יטס ט״צק ׳יסב אהד ל״נ הזל הרורב
 .ריע תונשל ןיאו ןינהמ ןכו ללכ ןומיזל וחוא ןיפרצמ ןיאד
 ח-בב ןכו ל״שר ש״מכ הלפהמ ליק ןומיזד הלפסב ש״כ כ*או
 י״ט ופרצל ןיגסונ ונינמזב בתכש א״מכ אלדו ןרמאדכ אלא
 ונילע רחאש םידקל אל לבא םידקו וכרבו השודקל םמוח
 אלש חכמ אוה !כ ןיגהונסו .ןיקיתו גהנמ ואל יאדו הזר בדנ
 איבה ׳נ ףד ל״שר יתיאר ןיד ןמ רבו .א״מר ירבד וניבה
 ןפ לקהל אלו ריסחהל םי סייס םג רוסיאל םיקסופ הברה
 בש רשתב כ דנו .ל״נפ הרשע אלב םשה השודק וניפמ אצי
 ןכו .׳ה חוא זיר כ*כו .ה*קס םיהחמ ואיבהו ־ו *יס בקעי
 תפשנ וליפא לקהל ןיאד טיס ׳יס בקעי שימשה ׳ושחב הלמה
 ¬ל ללכ א״מ כ״כו .בקעי סוטושי חער ןכו .ש ׳וטי קחדה
 ליז ןרמ ירבד סוימחשמ מ״כו ׳ז הוא סיסיז יליתש .׳א סוא
 ינידב ע*יב רודיס ביני .יפרצל ןיא קחדה הטשב וליפאד

 :׳ה תוא שידקה
 ׳בה טפשמ .יוכו הירעש ׳ב איגה אל םא .׳ה ׳י^0 (גמ
 ׳יעסמ הרק ׳יס עיהאב ןייע ןלדינו סורעש
 דומי "םיעי ג״א ׳ימס ה״ל ׳יס סימבו ט״י ׳יטס דמ ד״י
 .דיסב םש ש״מ ׳ג תוא ל״ט ׳יש בקעי לוק ק״הסב ןייט
 טיהאנ שימנ תורעשה רחא קודבל צ*א ונקז אלמתנ םאו

 :םש מיחגו ד״וי ■יעש ט״שק ׳יס
 םויו הנש ס״ל ונייה .יוכו ריתונש בור ואציש דע םש (י0
 ש״מו .נ*י ׳יעס סרק ׳יס ע״האב ם״מכ דחא
 ר תוא א״אב ג״מרפה וילע ם״ס ןייע הנש ויל ו״קס א״ס

 :םדפי דרי תוא רימאמ םימו
 ע״האב ץימו .רכו סירס ינמיס ול וארנ םאו םש (המ
 סירס ינמיס םס סס ׳ה ׳יפס ב״סק ׳יס
 סרתסנ סאו .ם״ועי ׳ה חוא ל״ט ׳יסג י״לוקב סיחואיבסו
 ןיאש לודג ארקנ דמא םויו םינש ג־יל עינהש ןויכ םדא ידיב
 ׳ז ־יעס סב טיסאנ ש״מכ םלועל םינמיס איבמ הז

 :יז חוא םש י״ליקג ויסואיבהו
 לכ אלא תורעשב ןידקדס ןיא והימו .סהנס □ש (ומ
 יוכו לודגכ והוא ןניקיזחס ויתונש ללכל עינהש
 ׳א היא ח״קמב ברס .׳ו חוא ט״הנהב נ־הנכש .ח״בה כ־כו
 עייב רודיס .ריע ס״עד ץש •דיוי חוא ׳ח ׳יס ג״שקן־׳ו חוא ז״ר
 חוא גיי ׳יס ל״ז ף׳יחרהל םייחה ףכ .׳ז חוא םירקה ינידב

 :זיסאש היאב ןייעו .׳ב חוא ודנ "ס ע״ש רוציק .יא
 'ב איבה אמתסמ הז ןינטל םידמואו .ההנהב םש (זמ
 אימ .ןנברדמ איה הלפתד ןויכ ׳יפ .תורעש
 תעדכ קספ ׳ב ׳יעס ו״ק ׳יסב ל״ז ןרמד ג״עאו •ז״קס
 סגו אתיירואד סלפחד ב״א ןיד סלפת סוכנהב ל״ז ם״בסרה
 הארנכו ל״ז ןרס ירבד לע םולכ רבד אל םש ליז םירומ
 עישסד ביקסב בסכ ומצע איה סש א״מה ןכו ל ׳ס יכהד
 מ*ס שרפי אתיירואד טימ סלסחר ל״סד ל״ז םיגסרהכ בתכ
 חסונ הזיאב םגו ׳א םעפב ידו עבק סל ןיא אתיירואדמ
 הלסחה רדסו חסונ !וקחד איה ןנברד אלא ללפתי הצריש
 השודקבש רבד לכ סגו םש אימה ביכו םש םיבמרס ש״מכ
 לארשי ינב ךיתב יתשדקנוד ארקמ ונדמלש הרשע ךירצש
 אימס בסכ ז״עו ב״וט תוא ל״שמכ אמלעב אחכמשא אוה
 שידקו הלפתה רדסו תסונ לע ל״ר ןנברד אוה הלפסר
 תורעשב ןיקדקדמ ןיא כ״עו הלפתל הלפס ןיב םירמואש
 הז ןינעבד לודגכ יתוא ןניקיזחמ ויתונש ללכל עיגהש לכ אלא
 ךכש ם״בלס ירבדמ מ״כו .תורטש ׳ב איבהש הקזח ןנירמא
 1 חוא א״אב ג״מרפה שימ ןייעו .שייעי איס תנווכ ;יבכ

 :׳ב תוא ליט ׳,יס בקעי לוקב ןיחוינעב ןנא שריו
 ודבל ללפתהל הרשעמ דהא ליחתה םאו .׳ו ׳יעס (חמ
 ׳ד וא ׳ג ה״הו .יוכו סססט תונעל לוכי וניאו

 םינווכמש גורה ןיאש דועב לגא .םינווכמ םהש בורה ראשנו
 גיהננ ,ודנ ׳יס ח״נלר .ונל !יא ץ״שה רמואש וכרבו שידקל

 מ*ש רוציק .׳ז חיא זיר .יז חוא ריא .׳ד חוא סיוע .י־בגהב
 א״מה םנמא .־ס תוא יחיו •פ סיא ןב .יז תוא ודנ ־יס
 כינו .םדפי םינשנ אלו דמאנ א״כ לקהל ןיאד בסכ חיקס
 ץ״ש .יג סוא ר״בסמב א״דיחה תמד נ״כו .י״בגהנ !רהא די
 היאו .׳ג ־וא ליסח .ז״כ ׳וא שידקה ינידב ע־יב רודיש•ג״ע ט־עד
 ןיאד בסכש א״מה ירבד יספס ׳זנה םינורחאה לכד ןויכ
 תיישוק חיח סש י״אסד נ*מא סינבב אלו דחאב א״כ לקהל

 רשסאד אכיס הליחתכל רימחהל םי מ״מ ש״וטיכ א״מה
 אלד אכיה לבא םינש אלו דחא א״כ ללפתמ ףרצנ ןיאו
 וכרבלו שידקל אקוד ונייהו .םיריחמה לע ךומסל שי רשפא

 תוכרבל םינווכמש העשה אקוד ןנימב הריספס תרזחל לגא
 ץסה



 גצ םייח הנ 'יס תוכרב תוכלה חרוא
 וניתמי םירחאחש ןוכנ ודבל ללפתמ דחאשבנ ז :םהמע ףרטצמ יכה ׳יפא ןשי אוהשס זא םהסע
 ןיחקפכ ןה רבדמ וניאו עמוש וא עמוש וניאו רבדמה שרח= ח :אוה םג הכזיש ידכ שידק רמולמ
 איביש דע ןטק אוה םלועלע ט ;ןטקו הטושכ אוה ירה רבדמ ןניאו עמוש וניאש ימ לבא םיפרטצמו

 תורעש ׳ב

 םייחה ףכ
 ׳זנה זרואב ז״ר בסכ ןכו ר ׳ינגס וינק ׳יס ןמקל םימכ ץשה
 ג־עא לדוי ליירסמ םשב זו״קש א״מה ש״מו .םש ח״א ןב
 ׳יש ש*מכ ץ־שם חוכרבל יט ונווכיש יטנד ש״ארה בסרד
 חישמש ימ וליפאו ןנדס אהו יכס ןיניהנ אל ד״ס ד״כק
 ;יאד ז״ע בחכש ד״קס ז־ס ןיימ .ל*כע ףרטצמ טמוש וניאו
 ס קספהב רוסיא םישועש ולאה םיטושה ןס היאר ןיאיבס
 רמוא ינא סמאבי דאמ םניע לודג רשא הליטב החיש
 םסלוז ןינמ ןיאשכ הלאכ םיעשופ םישנא סט ףרטצהל הלילחש
 ׳ו חוא םש ז״רו ח״קס ד״כק ■יסנ א״מ ןייעו .ל״כע ׳יכו

 .ל״מכאו ש*ועי הדימעה חרזמב רוסא דומלל וליפאש ובחכש
 :ד״סב ראבחי םשו

 םנמא .םכמע ףרטצמ יכה וליפא ןשי אוהש וא □ש (טמ
 י־בב ש״מכ השודק יב ;יא ןשייד בחכ ויקס חנה
 ללכב הוה אלו אחמשנ הינמ אקלסד רהוזה םשב ד ׳יס
 ,יהולט אירש אגאסמ חורו אחומד אמעט םיעטד השודק
 ותוא ףרצנ המל וחנשמ וחוא ריעהל רשפאד ןויכ דועו
 ןכו ,הלחחכל לקסל ןיאד םייסש שרעי הלמסכל ןשי אוהשכ

 ב״וס כ״כו .י״בגהב ןרסא די ואיבהו ,׳ו חוא ח־רסה םיכסה
 חישוק תומדל שיד בתכש סגה ־ז חוא ריאה ןכו ,׳נ חוא
 ידנרבה כ״כו ,וחוא ריעהל שי הלמהכל מ״מד םייס ז״טה
 ט׳עד ץש ,ימ חוא ׳ח ׳יס ג־שקבו ,יג חוא ריבממבו ׳ו סוא
 סיכ חוא שידקה ינידב ע״יב רודיס ך חוא אימ ליכז .נ־ע
 ימיו ׳ס היא ןב ־ז חוא וימ ׳יס עיש רוציק ׳מ חוא ז״ר
 וללפתה םא אימר ׳יס ז־בדרה םשב םש ר״אס םדנו ׳ה חוא
 ג״עא יוכו השודקו שידק והיינמ חרפ דיחיב דחא לכ הרשע
 שידקב ללפתהלו רוזמל םילוכי םניא הרשע ורבמחנ כ״חאש
 חטד ןכ ןיא םינורחאהו יס תוא חיטש ואיבהו .׳ונו השודקו
 :ד־סב ראבתי םשו ש״ועי ׳א ׳יעס סיס ׳יסב שיסכ ליז ןרס
 וניתמי םירחאהש ;וכנ ודבל ללפתמ דחאשכ .יז ׳יעס (ן
 וניחסהצ ןוכנ אוס אלב הרשע םש שי וליפאו ,יוכו
 םשב ייב .ללפתהל חוסש אהיש דבלבו אוה םג הכזיש ידכ
 זיר ׳ד תוא זדנט .סירס םשב רסאש חיפ ינוסייס תוהגה
 סשאימס שימו הבגהב ־ג ׳יעס ד״כק ׳יס ןמקל ןייעו .ימ תוא

 :ז־קס
 וניחמי םירחאהש ןיכנ ודבל ללפחס רמאשכ םש (אנ
 הצר אל סאו וחוא םיריעמ ןשי אוה סאו יוכו
 םי אל םאו .דרי חוא זיר .ט״קס א־ס .ןיתמהל צ*א דימעל
 :יט־מ ׳וא לישמכ ןיקיש דע ןיתמהל ךירצ אוס אלב הרשע
 ׳יפאד עמשמ ׳ונו עסוש וניאו רבדמה שרח ־ח ׳יעס (ןב
 וירבד לכל חקפכ אוס ירה ללכ עסוש וניא
 ץיגשתב ןכ םג אוס ןנש בחנו ׳נ תוא הירע כ*כו ףרטצמו
 .םדעי גינק ףד בקעי ינב ברס חיכוה ןכו נ*יק ׳יס נ־ח
 חיי םיבר איצוהל ןיש הויהל םרחה הז לוכי סא ןטמלו
 ןייעו .ש״וטי תויהל לוכי דנעידבד ׳ג חוא הירפס םש בחכ

 :זיס חוא ןינ ׳יס לישמ

 הלוגה ראב
 בל יב י "רה מ

 ׳יסב רוגאהו
 .ז״סר

 .סש מי׳הגה נ
 >ילהמ חשה ס
 תוהגהב יכדרמ ע

 איההמ תומבי
 .ג"ק ףד מ״3ד

 וניאו רבדמה ןיד יוכו עסוש וניאו רבדמה שרמ םש (!ג
 םא והימו ליז ם״ארה תעדל וב םגמגל םי עמוש
 תפנהד אימוד סהמע הנוע ןינוע האורשכו תוכרבה ןיטמ
 עסוש ןידו .ףרסצמ עיכל םירצמ לש אירדנסכלאמ ןירדיס'
 אצי הנפ אלו עמש ל״ק אהד עיכל םכסומ רבדמ וניאו
 ס״מ סלינל יוארד םתס ינאשד רמולו תוחדל שיש סנהו
 ימ לבא עיגל ףרטצמ רבדמ וניאו עמושד יאדו ארבסמ
 זיטס םנמא ׳ח תוא חירש .ףרטצמ וניא תונעל עדוי וניאש
 העשת ןניעבד ןויכ הדימעה חרזחלד בתכ ב״קס ד״כק יסב
 וניאש ימ ןינמל ןיפרצס ןיא ךישה לש ויתיכרבל םינווכמ
 חוא •וסה הזב ז׳ר כ״כו .חקפ איהש ג״עא עמיש

 ר־אכד ג־׳פא כ״או .יו חוא ימיו ׳ס ח״א ןב בתכ ןכו .א״י
 רימחהל םי מימ ףרטצמד בתכ ׳מ חוא ד״כק ׳יסב םש

 :רשפאד אכיס
 סס וליפאו .׳וכו עמוש וניאו רבדמה םרמ םש <ןי
 ןילוכיש םיחקפ סה בורהש לכ רתוי וא םינש
 תיצמ ינב םהש לכ תבכעמ טועימה ;ינע ןיא ןמא תונעל

 וסש ח״א ןב .םש זיר .ןהילע הרוש הניכשהו
 ותייפכ תעב הפכנכ ןכו .ןטקו הטושכ אוס ירה □ש (!ה
 היל ׳יססיימ י״בב םימכ וירבד לכל הטושכ אוהש

 :ייבו רוטב םש ןייע הטוש ינמיסו .ףרטצמ וניא
 תורעש ׳ב איביש דפ ;טק אוס םלועל .יט ׳יעס (מ
 ובתכ .דחא םויו הנש ג״י ןב היהיש רמא
 ןויכ אלא גיי רמא םלש דחא םוי ןנימב אלד םינורחאה
 ביכו .ד תוא ייכרב ,לודג ירקימ וב דלונש םוי ליחתהש
 ורוה יאשישק ינואג סמכד ח״כק ׳יס ב־מ כקעי תובש גרס
 ןנא כ־כו ,יג היא ביוישג ייכרב ואיבהו .השעמל הכלה ןכ
 ׳יס הסכ םשב ן״ג תואו חימ חוא ן״ג ׳יס ד״סנ ליעל
 א תוא גיי ׳יס םייחה ףכ ׳סב ל״ז ףימרסס כ־כו .שיוטי

 התוא תלחממ ןטמל ףרטצמ םויה ףוסב דלונ סא וליפאו
 ־יס ליעל כ*נו .םש םייחה ףכ .תעל תעמ ןניעב אלו הלילה

 ;ש״ופי חימ חיא ן־ג
 ■יכו תורע" ׳ג יחש איביש דפ !טק אוה םלומל םש (ק
 ג״י ללכל עיגהש רמול ונב לע ןמאנ גאה
 ישב לישר .הרשע !ינסל ףוריצ ןטעל תורעש ׳ב איבהשו
 ינידב ע״יב רודיס .ףסאיבא םשב ויק •יס הומביד ב״יפ ש״שי

 :יח תוא שידקה
 עינה סא וחוא ליאשל ומצע רענה לע ךומסל (!ח
 תודע ס*ע הרשע ןטמל ופרצלו ג "י ללכל
 ונהנש ומכ אלדו ופרצל וילע ךומסל יואר ןיאד ל״נ .ומצע
 ופרצל ידבע ריסש ואלד ורוביד סרנ ופרצלו ויפ תא לואשל
 ללכל עינהש וילע ודיעיש םילודג יסמ ועדיש רע ותודע ס־ע
 םאד נ־לו .יט סוא םש פ*יב רודיס .ויבא יפמ וא ג״י
 ףרטצהל הז ןטעל ןמאנ ׳ה אריו ותעדב בשוימ רמנה
 רבדב רוסיא תושמלו רקשל ול המד ונהנש ומכו הרשעל

 סילד (זמ)



 םייח הנ ׳יס תוכרב תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 וישודחכ רמא;* ש
 איההמ י״ב

 .א״ל ףד ץכרעד

 גיהנמה רסס צ
 םשב ט״ע ׳יס

 .יי׳שר
 י״שר םשב סש ק
 .ש׳יילה תבושתו

 הבושתב ש״ביל י

 ט״פב דלונ דחא רענ םאש ־י :שדח נ׳י תב רוביעה תנשו דחא םויו ג״י ןב הרדיש רחא תורעש ,ב
 ותוא תרבועמ ,דיא ג״י תנשו וב דחאב ינש רדאב דלונ דחא רענו תרבועמ הנשמ ןושאר רדאל
 ותואו הנש ג״י ;ב תויהל ג׳י תנשב רדאל 0*כ דע ןיתמהל ךירצ ןושארה רדאל ט״כב דלונש
 :ג״י תנש לש רדאב דחא עיגהש ןויכ הנש נ־י ןב היהי ינשה רדאב דחאב וירהא דלונש

 תבושת) ינשכ רדא דט רוצמ 'ב השטר וניא רוביעה הנשב רוצמ רב השטנו רדיב דלונש ימו הגה
 הנמנ והודינ אל םא הריבע רבעש יא רוביצה תריזג לע רבעש ןיירבעצ אי : (ו״יכ ןמיס ןנימ י״רדמ
 נ־׳כהבב ללפתהל רתומ לבאי הרשע ךירצש רבד לכל ותוא ןיפרצמ ןיא הדונמק בי :הרשע ןינמל

 אוהש

 םייחה ףכ

 ררובמ םא וחוא לואשל ךירצ ךא .הינימ סאנס היל תילד
 ךכ רמאו קפס שיש יב שי אלו יאדוב הזה רבדה ול אוה

 :וחוא ןיסרצמ
 ן־שאר רדאל ם״כב דלונ דמא רטנ סא דוי ׳יעס (טג
 תרביטמ סגיא ג״י תנשו .רכו תרבוטמ הנשמ
 ןושארה רדאב דלונה חרביעמ כיג ג״י תנש הסיה םאו ׳רכו
 רב היהי ינש רדאנ דלונהו !ושאר רדאב הוצמ רב היהי
 יולה ש״רהמ כ״נו .יט ׳,ם ל"! ץנימ י־רהמ .ינש רדאנ הוצמ
 .דרי תוא מ*רס .ייבגהב גיסמ .ז־ט ׳יס ח־אמ רשתב לד
 י׳יבש ׳ט תוא ר״א .־א ■יטס היפרת •יסב שובלה בתכ ןכו
 וניא ׳א רדאב דלונה סמ ךכס א״מה ש״מו) .׳ט "ס א״מ
 ירכנהו ר־אה וילמ והמת דבכ •ב רדא דע היצמ רב השטנ
 בתכש אכיד יאהד ירמ אוהש ן׳ניס ידהמ תבושה האר אלש םש
 גהנמ קד ירבשס םש םייסו (ל״ז אוה שימס ךפיה אידהל
 י״קס שיסמס ואיבהו שרפי הארוה ילעב לכ לצא טושפ
 איכ *יס הקדצ ליטמ תרשב כ*ג כ״כש בתכו ׳ד ייא ר״במס
 הדטס !ברק ארקנה דטומד ימלשורי שרפמה ברה כ־כו
 ארקנ ריבמס ואינהו שרעי ויתפיסחנ הלינמד ק״ס
 ג־י תוא רימאמ .ר״וי חיא א־אב ג״מרפ כ״כו .׳יסה הזנ
 ינידב ע״יב רודיש ׳ק חוא א*ח ל״כז .א״ט ׳ך ךד ץיש
 .ג־י תואו ד חוא ׳ג ׳יס טמה ירקיע .ביי תוא שידקה
 :׳ב רא !יט ׳־ס ע״ש רוציק .׳ב ׳וא :יי ׳יס םייחה ךכ .׳ד יוא ליסח
 היצמ רב השענשכו וילסכ ח״רר יא םייב דלונש ימ (ם
 אל דחא סוי אלא וניא וילסכ ח״רו רסח ןוושח
 דע הנש ול האלמ אל ןיידע אכד ׳ ח״ר דט הוצמ רנ השענ
 א״מ .סומילש םינש ג*י ןניעבד ןוושחס םוי ט־כ ורבפיש
 סש ט*י3 רוד־ס םש ץש .ירגהב ןרהא די .׳ס ׳וא ריא .ייקש
 ד־י ׳וא סיחיז יליתש .םש םייחה ךכ .גיי חוא ז*ר .ו ׳ט חוא
 סא ןכו .׳א חוא ודנ 'יס ט״שכ ריציק לט ןמלשה ידומט
 דחא םוי קר היה אלו דסח וילסכ היה סב דלונש הנשב
 השענ חבט ח־ר םימי ׳ב שיו אלמ וילסכ וישכעו תבט חיר
 חוא איא ג״סרס .םש ריא .תבט ח״רד ׳א םויב ריצמ רב
 :םש ןחלושה ידומט .סס םייחכ ךכ.איי חוא חטש ,י־קס שיהסמ .דרי
 תנשב היצמ רב השטנו רדאב דלונש יסו .הנה □ש (אם
 .ינשה רדא דט הוצמ רב השפנ וניא רובטה
 והימ .ירגהב גיסנכ ואיבהו ס ׳יס ןנימ יירהס תבושח

 אוהד רמול םגמגמ ז״ט ׳יס ח״אח יוסחב לד יולכ שרהמ
 וילע המחו םש גיסנכ !איבהו .!ישארה רדאב הוצס רב
 ירבד לט בתכ דרי חוא חירפה ןכו .לד ןנימ יירהמ ירבד ריכזה אלש
 לד ץנימ יירכמ ירבדכ רקיעה א;>5 רויממ וניאד ליז יולכ שרהמ
 הדטה ןברק ברכ חיכוה ןכו .ירגהב ןרהא די ואיבהו •םרעי
 הרו .׳צ חוא ארקב רינמס ואינהו הליגסד ק״ס ימלשוריה ירבדמ

 ג*י ׳וא םידקה ינידב טייב רדיס .איט ׳ך ךד ץ״ש זיצרס ׳יסבררחמס
 :םש טיש רוציק .םש םייחה ךכ .םש סיטש .'ד תוא לישמ

 וליפא תמא סריבפל רסומ *ונו ץירבט .איי ׳יז?ס (בס
 ןמזל וירבד לכל לאדשיכ אוה הלימ חוצמל
 לגא .ורכת ׳יס ךיש לד זרדרס .הרשע ןינמל ךרמצהלי וילט
 םייקל הצור וניאש ימד בסכ טיש "ס ךוש גימ ל״ז ץ״בשרס
 הרשט ןינמל הלוע וניאו תודטל לוספו אוה עשר הלפת תוצמ
 הלפח תוצמ םייקל םצור וניאד ןוינד ותנווכ לינו .סייפי
 ימד אלו סלפת תיצמד סמא הריבעל רסומ א׳ ס סנכ
 הריבעצ רמומל שר כ״או הרשע ןינמל ךרטצמ וניאו ןיירבעל
 ופרצל יואר ןיאד הלימ תריבעל ויקו הרותבש תוריבעמ סמא
 זיבדרהכ אלדו רקיט יל םארכ ןכו .השודקבש רבד םושל
 חוא ל״שמ !ייעו •חיי תוא שידקה ינידב עייב רודיס .ל״ז

 :ק״ורו זיט
 ןיסיטצס ןיאו ןינסס ןימילשס םניא םיאךקןך (גס
 םניא ירהד ןומיאו הלפתלו שידקל אל

 ךיא םהירבדל הדימ וניאש ימו ללכ לדר ירבדל !יחיגשמ
 יאדובו םידומ סכיא ולאו ונקת סה רשא רברב סהמע ך־צל לכונ
 ׳יס רודה ראפ םיארקנה ת״ושב לד סרסרה .אוה רישא

 :סיי חוא םש ט־יב רודיס •א״ע
 לכב בייחו .הרשע ןינסל הנמנ והודינ אל סא ןבש (ים
 אטחש ייפעא לארשי אפמ ןנעב ביחכד תוצמה
 ,י*ב .לארשי ללכמ אצי אלו יאק היתשורקבו אוה לארשי
 חא סכהש היהי סאו .ר״י תוא ז״ר ,ר תוא תרס .שיבל
 םיקסופה לכ ם״מכ סקול הטורפ הוש סב ןיאש הכמ וריבמ
 ההגהב ססומ בתכו .ב״ס ך״ת יס מ״ח ע״שב ןרמו רוטהו
 תא סכמה סראב םינומדקה סרח שיד א״י ל״ח א״ס םש
 דיסו הרשפ ןינמל יפרצל ידכ ול ריתהל םיכירצש סיבמ
 הכוסה ןיאש י־סעא ול ןיריסמ ןיד תושעל וילט לבקמש

 :יא חוא חרר .ליכע הצרתמ
 םא אקורו ׳ונו וחוא ןיפרצס ןיא הרונמ גיי ׳י^0 (הם
 יקסט לט והודינ םא לבא הריבע תמחמ והורנ

 ׳יעס םיצק •יסמ מ״כו ,א״בשרה םשב ייב .ךרטצמ ןוממ
 אה טמשמ וילע ןינמזמ ןיא הריבע לע והודינש בתכש א״י
 ׳יעס ד״לש ׳יס ד״ויב מ״כו ,ךרטצמ ןוממ יקסע לע יהודנ
 ׳יפא ןוסמבד אידסב ב״כ ק״סו ׳ח קיס םש ךישה כ*כו .א׳׳י
 שרמ ןאכבש ליז ןרמ ירבד שרפל שי ןכו .ךרטצמ הדנחנ
 סרוקה *יעסב םדנ לע רזוח ׳וכו וחוא !יפרצמ ןיא הדונמ

 עמשמ .הרשע !ינמל הנמנ והודנ אל םא *וכו !יירבט הזל
 ךרטצמ יניאש איה !יירבע אקודו ךרטצמ יניא וסודנ אה
 .חירפה שימנ אלדו ךרטצמ והודנ סא ןוממ יקסע לע לבא
 לע השקהו דימ הי.א א׳אנ גימרסס נ׳׳ג בינש יתיאר נ*סא

 ירבד



 דצ םייח .דנ 'יס תוכרב תוכלה חרוא
 הלוגה ראכ חילשו דחא םוקמב הרשעה לב ויהיש ךירצש גי :ךכב וילע רימחהל ושריפ ןכ םא אלא םש אוהש
 ׳יס^סש^ת "ה• ס תימינם (הפש) םוקממ תלדה רגוסשכ ונייהד" ץוחלו ףגאה ןמ חתפה ךותב דמועהו םהמע רובצ

 ׳ר חעדלו י״של לש
 םחולי

 םייחה ףכ
 כ״כו .םילודג תעדל יתנווכתנש יילסתו .םדעי חירפה ירבד

 ףסוא סיחיז יליתש
 והדנ חית סא .יוכו ותוא ןיסדצס ןיא הדונמ םש (ים
 ב״כסב א״י .ה־ל ׳יס דייב .ףרטצמ ודובכל

 ׳יס ל*שס ןייעו ׳ץ חוא לטז ׳ו תוא ריבסמ ׳י חוא ייבגהב
 : ז״ק חוא ןינ

 .הרשע ךירצש רבד לכל וחוא ןיסרצס ןיא הדונמ □ש (י0
 טיצק ׳יס ש״מכ ףרטצמ וניא ׳נ ןימזל היהו
 !ינטב אכה יריימ יכהבד סושמ הרשט טקמ אהו א־י ׳יעס
 יפלו ע*צ בתכש ד״וי חוא איא נ־סרס ןייטו .הרשע ףוריצ

 .ם״א ש״מ
 ׳וכו דמא םוקמב הרשעה לכ ויהיש ךירצ .מ ׳יעס (חס
 הכוסהש ל״נ ימב הכוסה ךוח ׳או חיבב ׳ט ויה
 יכ הציחמה שימשתל היושט הניאש תיבה חניפכ הבושח
 חירסה ואיבהו .ליז שקיירהס .ןיסרסצמי הכיס חוצס סשל סא
 די ד״בכו .יניעב רווחמ הז ןיד ןיאד וילע בחכו גיי חוא לד
 תוצימסד ־ב תוא נ״ער ׳יסב ר״א חיכוה ןכו .טיהנהב ןרסא
 הזב הירעה ואיבהו .םיוטי םסמ תוציחמ ןייווה הכוסה
 .׳צ תוא ליכז .ביט ׳ף ףד ץשה תעד ניכו .־ד חוא ׳יסה
 ןיאשכ אקוד אוה חירסה קליחד אהד עדו סש ל״כזה שימו)
 רודיס .(דיסב ׳ע חוא ןמקל ראבתי ׳וכו הז תא הז ןיאור
 חירסה ירבדכ רימחהל םי ןכו .זימ חוא םידקה ינידב טייב

 :ןיסרטצמ ןיאו םינורחאהו
 ירישטו׳א םוקמב העשת שישכ ם״קירהס בתכ ךן^ן (טס
 ואיבהו .ןיסרמצס תועינצל ;יסרוסש ןוליוה רחא
 ארבתסמ והימו לדו בתכו וירבדל היאר איבהו .סב חירסה
 וא ןיליסח אכיא יא לבא אמלעב תועינצל והוסריסש אקודד
 ותטימ םמשל לכויו הציחמ יוהילד יכיה יכ ןידס וסריסו חיס
 הרשט ףוריצל ימנ הציחמ איוה אחצימךהל הציחמ איוהד וגמ
 רידיס .סש ךיש .םש ןרהא די ואיבהו ליכע יסרטצמ אלו
 ןייעו .איכ חוא םיתיז יליתש .וימ תואו ה״ס חוא םש טייב
 תואב ונבתכ רבכו .ביי חוא איא גיסרסו .יה חוא הירט

 :ןאכל ה״הו םינורחאכ ירבדכ רימחהל םיד םדוקה
 גחכ ־וכו ןוחלו ףגאה ןמ חחפה ךותב דמועהו םש
 הז חא הז ןואורש לכד ויצ ׳יס ׳ושחב איבשרה
 יתש ןנחד ןוסיח איסור ןיסרטצמ םיחנ יבב םה ׳יסא

 ולא !יאור ןתצקמש ןמזב חחא חיבב חולכוא ויהש חורובמ
 אחיאדכ הריד ונייה תיבו .ןיפרמצמ ולא ירה ולא סא
 הזמו .ג״י חוא סירפ .ריי ק־ם א״מ ואיבהו הטע ימלשוריב
 ןיחלנ ןוחלו ףגאה ןס אכה ןנירסאד אהד םש חירסה גחכ
 הלודגב ׳ט ןיד ןכו .הז חא הז !יאור ןניאשנ אקוד סקוחימ

 ׳יעסנ בוחכה הלודגב רוביצו הנטקב ןיש ןידו הנטקב דיחיו
 סא הז ןיאורב ולאד ןיאור ןניאשכ אקוד אמקיחמ ז־יו זיס
 ב׳י חוא איאנ גימרסה כיכו ■שיועי ןיסרמצמ אנווג לכב הז
 ליז ןרמד בסכ ׳ו חוא ייבגהב גיהנכשה םנמא .דיי חואו
 סרסא רשפא ךרדנ א׳נשרסר םושמ איבשרהכ לי׳ס אל
 שומל שי סשטמל קיסמו הז םעט לט ךמס אלו היחלימל

 ריא חעד ניכו •ש־ועי הז םעמ ריכזה אלש א״ירהמ ירבדל
 גיהנכש תעדכ דיוי ׳יס ׳ושחב א״רזס םיכסה ןכו .ב״י חוא
 ריבחמ ואיבהו ח״רסהכ אלדו איגשרס רדצש ומכ אלדו ר״אי
 ן״בשרס ןב ש־רסס תעד כ־ג אוה ןכש בתכו ׳ח חוא
 איגשרסר רחאמ ליח רטחמה םש דוע בתכו .ז״ל ׳יס ׳שחב
 ןרס חטדו אכסיא סיל אמישס שיבשרהלו הרמא רשסא ךרד
 אכהל ןומיז ינידמ דומלל קיחרה ש״נשרהד סגה יכס הארנ
 אוה חחסה ךיח ןישכ ןידב ש״ארס םעטד בתכ לד ןרסו
 ןד ןימז ץרמ אל שיארסד בחכ שיגשרהו ןימיז ןירמ דמלש
 ןרמל סנד הארנ הז חא הז ןיאורד אהב מ׳ס ש״ועי ןכ
 חיראש איבהל םח אלו .אצויכו הרזעו ףגא ןידב ינהס אל
 ךימס אמק סטטא איבשרהד רבסד םושמ איבשרה ׳ושת
 הקיזממהו סדלויה סאו .הדמא רשסא ךרדב םיאורד אהו
 שיקידהממ סגו .הילע ךומסנו םוקנ יכיס ןנא סיל אקיסס אל
 דיי חוא רימאמה כ״כו .לטמ ןניטקנ יכהו יכה עסשמ
 ןיש כטו .ש״ועי חירסה ירבד לע ךומסל ןיאו ןניטקנ יכסד

 :רקיע ןכו .דיט ׳ף ףד
 יבוע לש חימינס הסש םוקממ רגופשכ ונייהד םש (אע
 ףנא םגד ראובמ .ץוחלכ ןוחלו תלדה
 החסה ינועב נטסיב חסיקסאב םידמועה ונייהד ומצע
 לש חימינסה הסשמ ירק ומצע ףגאד י־שר ׳יס אהד ץוחלכ
 הלדה יביט עיש ןישלש ףאו .השקנכ םוקמ דע חחסס יבוט
 איה איהד טישה ןושלמ עמשמ מ״מ חחסה ינוט י״שר ןושלו
 קיה אי׳מ ׳יס ןכו ט״ש ירבד שריפ ןכש ן״עמ סטו .ק״ודו
 אוהש ס״שב היל עמשמד ייב בחכש ףא לינ םעטהו .א״י
 בחכש םמורי וניבר ירבד ףוסב איבהש ןויכ מ״מ םינפלכ
 .םחורי וניבר תער ינסמ ותעד לטיב .ןוחלכ אוהש אירהנ
 רגנב יבוע םוקמ ואלד וימ חוא זיר כ*כו .א״י חוא ריא
 רע הסיקסאה לע חססומ איהש החסיסמ םוקמ לכ אלא
 יבוס עצמאב עובק תלדהש ןוגכ וב השקונ איהש םוקמ

 רגנכ דע ןומ דצל סינס רצמ הריצ לע תבבוסו הפוקסאה
 םוקמ דע חיסינסה הפשמ הפוקסאה יבוע לכ ירה ריצה
 ןכו .ל״כט ןומלכ לכה ןוחלו ריצה דגנכ אוהש השיקנה

 המ ומצע ףגאב בחכ אל טישהר בתכש םגה ׳ז חוא תרעה
 ירבדל םיכסמש יינב עמשמ אנידל םייס מ״מ ׳וכו וניד

 לט םש ריא ש״מ ןיימו .םיוטי ןומצכ ומצע ףנאד םמורי וניבר
 ריאה לע וימ חוא ריסאמו א־י חוא גיפרסה םימו חרטה
 י״סעאו ץיחלכ הלוכ הפוקסאה בושחלו רימחהל םי מיסו
 תרגסנ חלרהשיו הפוקסאה ל3 הנוציחה םפשנ אוה חלדהש
 רסס םשב בתכש אימב שיימו .םינפב הפוקסאה היהח
 טמשמ ןכש בתכו םינפלכ יוהד קססד ביט ףד אינמה
 .שרעי ׳ז תוא ריבחמסוסש ריא ואיבהו .םיומי ארמגב
 ׳יס א״מ ל־קח ׳סב ל״ז ןזמ יירהס ברה קספ ןכ1
 ץוחלכ ףגא ירבסד ייבו ויירכ אלדו םינפלכ ףגאד דיע ט׳מר
 ליזי בתכו דיל חוא שידקה ינידב טייב רודיס ואינהו שיוטי
 סט אל ףגאב דמועסנ ףרצל אלש רימחהל םי השעמ ןינטלו
 ףגאד ירנסר ייבהו ו*יר תעד סושמ חסגכה חיבבש םתוא



 םייח הנ ׳יס תוכרב תוכלה חרוא
 תומוק המב הובג וליפא ןולח םהיניבו ג״כהב ירותא דמועש ימא די :ץוחלכ ץוחלו תלדה יבוע לש הלוגה ראנ
 ללכב ןניא תוילעו ןיגג הכה :הרשעל שהמע ףרטצמ םשמ וינפ םהל הארמו עברא בחר וניא וליפא סשנ וי#ס *

 תיב .]יאנ יאה בר

 םייחה ףכ
 יליכשה העד סושמ נ־׳כהב הרזעבש סחיא סע אלו .ץוחלכ

 :תורוהל שי ןכו .ל״כט םינפלכ ףנאד ירבסד אינסכו טקל
 ףרטצי םא קסהססל שי סוסלד וב ןיאש התפ (בע

 םוקמד ל״ייק יכד .םינפבל ןהפמב דמועה
 ןוליחהמ ימינפה לידבהש סוסלדה י״ע ונייה ץיחלכ ןהפמה
 ףד ז״כ ׳יס םש ליקח .םינפלכ לכה סוסלד םב ןיאשכ לבא
 אוה ןספמה חוסצי םש ןיאשכ ףאד טושפ נ־׳לו .בדנ ןרנ
 בושחל וחטד ל״קמהד ;ויכד הארנו .ס*ל חוא םש טייב .ץוחלכ
 וחוא ףרצל אלו וב רימחהל שי ץוחלכ ע״יבהו םינפלכ וחוא
 סחוא סט אלו חסנכה חיבבש םחוא םע אל ןחסמב דמועש

 : סרוקה חואב ש״סכו נ״כהב חרזעב םידמועש
 וחיבש ימ .יוכו ג״כהב ירחא דמועש יס .די ׳י^7ס (נע
 ס:מ עמשנה ןטק ןולס םהיניבו עכהנ ירחא
 .רובצה םע ללפחמכ בישמ םש ללפחסה .םירסואש המ לכ
 ל״כז .׳ט חוא ־/בסמ .ךיראהש ש־ומי בייק ףד שדקנ יכלמ
 :ריפ חואו ג״פ חוא ׳ץ ׳יסל ונירבדב ןמקל ןייעו .יצ חוא
 יבוע לכ ןכו .,יכו הובג וליפא ןולמ םהיניבו םש (דע
 םשב ב*י חוא ר״א .הרוקמ ןיאשכ נ׳׳נהב לחוכה

 :־זנה םשב ,ס חוא ת״ועה כ*כו .וייד
 בחכ .רכו ףרטצמ םשמ וינפ םהל הארמו □ש (יימ
 ימד אלד רשפאו ליזו ז״ע ויחוהגהב ש״קירהמ
 אלו חרוט ילב סנכיל לוכי םחהד ץוחלו ףגאה ןמ רמועל
 ואיבהו ל״כע יריימ ןולחה ןמ ושאר סינכמב אכה נ*א .סנכנ
 הארמש הייבד ט״שה בסכש אהנד ערו .׳ח חוא ר־בחמ
 וניאד םירמוא שי .יחנווכב םינורחאה יקלחנ ףרטצמ וינפ םהל
 ןולחה ןס ושאר איצויש ךירצ אלא וינפ הארמש המב יד
 ףרטצמו יגס דוחלב םינפה סארסבד םירמוא שיו .נ־-כהבל
 הארנו .םש ר־בחמו י״ב ןייע .ושאר סינכמ וניאש י״פעא
 םהל הארמבד םירמיאה העדכ הטונ לד ד׳בחמה חטדש
 הלעכו ךיראה דרי ייס א־ח אירז ברהו .ינס רוחל םינפ
 לבא ןולחה !ס ושאר איצויש ךירצר םירמיאהכ רקיטהד
 ירקיע ואיבהו .ש״ועי ףרטצמ וניא דבלב םינפ הייארב
 ׳סב ןזמ י״רכס ברה הלעכ ןכו ׳ב חוא ׳ג ■יס ט*דה
 ׳מ היא שידקמ ינידב ע״יב רודיס ר״בהו ז״כ ׳יס א־ח ל״קח

 :רימחהל הארנ ןכו ש״יטי השעמל רקיע ןכו בהכו
 סארמשנ ףרטצמ חומוק ססכ הובג ןולחהש וליפאד ץןי3 (יע
 הובג • ןולמה םא םיכר הארנ כ״א םשמ וינפ
 העיבק הגירס םהיניב שיש אלא חצק רתוי וא המוק יצח
 םכמע ףרטצמ חדקמ אלמכ העיסה יבקנב שיש לכ ןילמב
 חא איבמ חדקמ אלמכ בקנד חולהאד נ״ם ןיסינהסמ היארו

 ואל הכבס תמיחסר נ־ח שיר ץ״גשסכ קספ ןכו ,האמוטה
 אלמכ ריוא םש םי םא הרואל יושטס ןולחכ איה אמיסש
 .אחלימ אילח היארבד !ינמל ףוריצ ןינטל אכס היהו .חדקמ
 םשב ׳ל חוא י־ח ׳יש ןיע בוט ׳סב לד יאלוזא יירכמ ברה
 עובק הנירש שיש לכד הארנ ילו י־כ ההגהב שודק דחא
 איעבמ אל ,ףרטצמ וניא חדקמ אלמכ היבקנב םיש ףא !ולמב
 אחלימ איילח דוחלב ןולמהמ םינס הייארב ואלד םירבוסהל

 הנירש שיבד אטישפד םשל ןילמהמ ושאר איצויש ךירצ אלא
 סירבוסהל וליפא אלא שאר האצוה םש ןיאש ןייכ ףרטצמ וניאד
 אהיס ןניעבד הארנ ינס וינפ הארמ קר שאר האציה צ־אד
 םש שיש לכ לבא ללכ קספה םוש ילב ולוכ וינפ םהל האריש
 הייאד סמש אל הגירסה יקשפסמ וינפ חייארב חוקספס
 ןכו ,איס חוא םש טייב רודיס .סהמע ףרטצהל הז ןינטל
 איוסו ליאוה תיכוכז לש הציחמ ןולחב שי םא ה״הו .ריסחהל שי
 ימנ אייוה ש״וטי ו״ע "סר ןמקל ם״סכ האוצ ןינמל הציחמ
 םדמו ט״כל יפרטצס אלו הרשע ןינמל ףוריצ ןינעל הציחמ
 ד״ט (םרעי ט״ס חוא ליעל ד״וס) םדוקה ׳יעסב סי׳רפה
 ךהל הציחמ איי.הד ינמ כ״כש ןוליוה !ינעב ל״ז ש״קירהמ
 םדפי יפרטצס אלו הרשע ףוריצל הציחמ ימנ יוכ אחליס
 תואב שדיס מ׳כו .ימ ׳וא בלל הפי .ןאכ יסנ ס״ס כ־או
 שיש ןויכ אככו ןולמכ ןמ ושאר איצוהל ךירצש םדוקכ

 :ףרטצמ וניא כ״או לוכי וניא חיכוכז
 ;מ הלעמלו רצחל םיסב הברה וב סיחוספ לידג רצח<זע
 םיחבה סחוא ינחלו תויונב םיחב םש םי סיסבה

 אסרנוח ןושלבו ודאדנאראו ז״על ןושלב ןיריקכ דחא זיליכט
 ןיארקנה הבונס יצמ דט ןימיצפ לש תוציחמב א״סורדנוש
 הטמל ןתצקמו ןתצקמ ןידמוע ודארנאראוה וסואבו םאליגנאק
 עי חוא ר״א ׳ו חוא י״גנסב ג״הנכש ,ןיפרטצמ ןיא רצחב
 בחכ גי׳י ׳יס ב״ח ףסוי הטמ יסב יולה י״רהמ ברה והימ
 ןכו .י־בנסב ןרהא די ד״בכו םרעי רגד אמע ןכו ןיפרטצמד
 הארנ ב־י חוא ריאה םנמא .עי חואנ חירפה תרבס אוה
 ירבדל םיכסה דרי ׳יס א״רז גרס ןכו .ג״סנכשכ ותעד
 ץ־ש .ם״וטי ,ח חוא ד׳במסה חעד הארנ ןרו ,ם״ועי גיסנכשה
 ח״עש ,ב״מ חוא הש ע״יב רודיס ,ך חוא ל״כז .ד״ס ׳ף ףד

 :יה ׳וא ליסח ,ודנ תוא

 חרזטג םידמועה ןנו זנה ודאונאראונ סיומיטה □א (ייע
 ת״תל וא ניככבל דריל שהל לקנב וניא םישנ
 ךימסל םיד הארנ הלעמלמ םהינפ םהל תוארהל םילדתשמו
 ואיבהו .ם״וטי ד*:' חוא ר־במס .ן־סרטצסו םיליקמה לע הזב
 םש ע״יב רודיס ,םש חיטש •םש ל״כז .א־ע א*פ ףד ץ״ש
 ל־קחכד ליעל יחבחכ רבכו ליזי ט״יב םש בסכו .ג״מ חיא
 ריאו ףוריצ ןיכעל ללכ ליעומ םינפ הייאר ןיאד רקימ הלטה
 היהי אלו נ״ככבל דריל לקנב וניאשנ ףא ללכ להקהל ןיא
 ירבד ךיחמ הארנש ומכ קפסמ ריסחהל שי קפס אלא
 ןייעו .ל״כע קפס שי ׳כ ףירצ ןינטב ריסחהל םיד גיהנכשה

 :ה־ע תוא ל״שס

 םיקמ ל*ר) הלאה םירטב םינכונש וטיראזאלב (טע
 םא (ריואה שופיע ינפמ םירמושש
 השש םיו הזב הז עניל םילוכי םניאש םש חוחכ ׳ב שי
 ירה םרפסמב םיקולח םהו רחא תיבב העבראו דחא חינב
 א״י חוא ר־בממ .הז תא הז ןיאורש ןויכ ןיפרטצמ ולא
 ברה הנמא .םש ט*יב .םש ת״עש .הש ל*כז ואיבהו .שרטי
 ר״בחמה ירבד איבה ט״כ יס ףיס ל־׳קס ׳סב ןזמ ידהמ

 ולא



 חצ םייח הנ ׳יס תוכרב תוכלה חרוא
 הלוגה ראכ רובצ חילשו ץוחב ןתצקמו םינפב ןתצקמ םא= וס :(ז״ח ג״ני״ר) ףרטצמ וניא םהילע דמועהו תיב
 יינא םש3 ריינ ב םורםב הנשר הצרפנש ונייהד הלודגל האולימב הצרפנש הנטק רצחג זט :ןפרצמ אוה חתפה ךות
 ןיכורע ג ש׳ארה י 1
 תופסות ד .נ׳צ לפנש הז לתוכ תיראשמ וראשנ הלודגבו םהיניב קיספמ היהש לתוכ ותוא לב לפנו הלודגל .־.רוב־ח

 רש ה סשש׳ארהו תגלפומ הנטקה ןיאו הנטקה ןמ תגלפומכ הלודגה ןאכמו ןאכמ (הישו רשי לתוכ טי-־מ ׳יס) םיספ
 ^ ןיפרטצמ הנטקב דחאו הלודגב העשת םא ךכיפל הלש תיוז ןרקכ איה ירה אלא הלודגה ןמ

 י*ל ח .י״ר ז ויה םא לבא הלודגב בורהש ןויכ הלודגה ךותב איה וליאב איה ירהו הלודגה רחא תררגנ הנטקהש
 א״נשרהי נהינא הנטקב רובצ חילש היחה זי :ןיפרשצמ ןיא וזב השמחו וזב השמח ואי הלודגב דחאו הנטקב העשת
 ק״מס פ .הנושחנ , _
 ר,ט י .נ־סר ׳יס הנטקב רובצו הלודגב ץ״ש היה םא לבא םהירחא ררגנ אוהש ןתבוח ידי ןאיצומ הלודגב רובצו

 ׳'חספנ סש 'םיחו הרזעב םתצקו גי׳כהבב הרשעה תצק םא׳ חי :דיחיה רחא ררגנ בורה ןיאשי ןתבוח ידי ןאיצומ וניא

 שיו ׳ד הבחרו ׳י ההובג איהש פ״עא ןיפרטצמ ג״כהבב העשתו הביתב ץ״שח טי :םיפרטצמ םניא
 תוציחמה ןיאשכ ילימ ינהד בתכש ימ שיו־ גי׳כהב יבגל הלטב איהש ינפמ ־י תוהובג תוציחמ הל
 לוכי םהמע וניאש ימ וליפא השודקו שידק םירמואו דחא םוקמב הרשע ויהי כ :גגה תרקתל תועינמ

 ףכ
 ינשב וסיר(לזאלב ףרשצכל ז״ע ךימסל ל*נ ןיאד בסנו ולא

 :סש עייב ואינהו .ש־יעי הז סא ־ז םיאורו סיסב
 חספכ ךור ץ״בו ץוחב ןתצקמו סינסב ןתצקמ סא .יט ׳יעס (ף
 ץ״שו ץיחב ןתצקמו םינשנ ןסצקמשכ אקורו .רכו
 לע ץ־שו נ״כהבב :עשס םא לבא ןפ*צס חססה ךותב
 השירשה הנמא .ג״י תיא א*א ג־מ־פ .ףרטצמ וניא ןסססה
 ץ״שהו םינפל יא ץיחל בירה וא ׳ט שא ש":ד יתכ ■ז תוא
 אסגילסד ןויכד נ*או .ש״יעי םאיצוהל לוניד ןסשמה לע דמוע
 אקוד ל״ז ןרמ ש״מב א*כ םפרצל ןיאו רימחהל שי איה

 :ג״מרסה שימכו
 ׳הו ׳ה אקוד ויאלו .יוכו םינפב ןתצקמ םא םש (אפ
 ׳לס מ־:ו .םש ג״מרס .רחא םוקמב בור ה״ה

 :טישס אוהו ע״שה
 • .ףרטצמ ןיא חקפשמ ה״רו .־יכו ץיחב ןתצקמו 0ש (בפ

 ןמקל ןייעו .א*ל תוא םליע יחספ .םש גיסרס
 :'א •יעס ףיס םיצק ־יס

 שיא לגא ץיש אקודי .ןפרצמ אוה חתמכ ךותב ץ־׳שו □ש (גפ
 :יז תוא השירפ ןס״צס וניא ןתפמה לע דמועכ רחא
 אל סאד "פ .יוכו הצרפנש הנטק רצמ .זט ׳י^0 (דפ
 ךומסנ ראבסיש הרזמו גיכהב וסכ ןידה זא הצרפנ

 :דיוי חוא סייט .ח״י ׳יעסב
 םכיניב ןיא םא ׳וכו הנטקה ןס סנלסוסכ הלודנכ □ש
 חוא םלוע יח.־ס .ור״י חוא ז*ר .תומא רשעת רתוי

 :■ה ׳יעס לירח ׳יס ןמקל ןייעו .ב״ל
 .׳וכו הנטקב דחאו הלודגב העשה םא ךכיפל □ש (חפ

 הנטקכ רחא ךשסיל הל א״א הלהגהד ללככ
 ךפמיל םכל א״א יבישחד רוביצה סנו .סנלסוסכ איהש יפל
 ךשסיל םהל א״א השממ רחא השממ וליפאו .דיחיכ רחא
 כ״אא ופרטציש א״א ה״ושמ רובצה רחא ךשמנ דיחיה קר
 ץ״ש ול־סאר לימק הז ׳יעסבו ,הלודגב רובצהו הנטקב דיחיכ
 וירחא ןיכשמנ רויצכ ןיאו דיחימ אהל ׳מ אכל ףידע אל
 נ ג״כ יוא טיע ׳יס ןמקל דוע ןייעו .ש״בל ,שממ דיחיכ ונידו
 ׳יפ ׳יכו הלידגנ רובצו הנטקב ץי׳ש היה .זי ׳יעס (ופ

 ב*י חוא תדע ,הרשע ץ־ש אלב אכיא יליפא
 רבחמה שדנד ג״י תוא א״אב ג״סרס כ״כו .ד*י תוא ר־א
 (?דמ)

 תרונעל

 םייחה
 ויה 'יוכא ןתבוח ידי ןאיצומ ןיא הנס,רב רובצו הלודגב ץכ
 יאיקב ןלוכד המיאה ׳יפאו ןאיצומ איה ןיא סנמקכ הרשע
 אוהש םוקמבש ןויכ םש השודקו שידק רמיל וצ ןיא מ״מ
 יאדו ץשה םוקמב ןיכמ שישכ לבא ןינמ םש ץא דמיע
 םינווכמו םיעמושו נ״כהב ירוחא םהש םתוא וליפא א׳צימ

 : לדמ םיעמושה לכ איצויש ץווכמ אוה סנו
 ח״י ןאיצומ וניא הנטקב ריבצו הלודגב ץש היה □ש (זפ
 אוה ירה זאו הלודגב אוהש טקנ אקוד .רכו
 הלודגכ ןהשמ לע אוה סא לבא הנטקבש רוביצהמ גלפימ
 .ןהיבג אוה ולאכ בשחנ אוהש ןיאצויד אטישפ הנטקכ סהו
 לדו בהכו םש ג״מרס ד״נהו .יי״ס חיא ר״א ;ט חוא השירפ
 רחא לככ ולאכ חיארנו תגלפומ ןיא הנטקה םשמ ונייהו
 £ןרטצמ ןיא ןספס לע ץשש ייסעא שממ םירדח ׳בב :"אשמ
 ןתפמה לע ץ״ש ואלד רחא סראו הלודגו הנטקבו .ץחלכ *ןגאד

 :ל״כע ןרמאד ט־׳המ *ןרטצס ימכ
 הרזעב םתצקו כ״כהבב הרשעה תצק סא *ח• ׳יעס (ףח
 א״מ .האילימב הצרשכ אל ירהד ץפרטצמ סכיא
 ןבש״רהס .ןיפיטצמ ןיא הז תא הז ןיאור וליפאו .ג״י ק״ס
 יכידב ע״יב רודיס .ג״י תוא ר״בחמ .ז״ל ׳יס ׳ושסב ץ־׳בברה
 :*מ חוא ל״שמ ןייעו .ו״ט חוא שןי0 סימכ .גיל תיא שידקה
 .ןיפרטצמ נ״כהיבב העשסי הביסב ץש .טי (ףט

 :ו״ל תוא סלוע יחתפ .שיבל .אכסיא ה״הו
 א״מ ןייע .ןיפרטצס כיכהיבב העשתו הביסב ץש □ש (ץ
 ר״י חוא א״אב ג״מרפה ש׳מו ד״י ק״ס
 הרחא חושר וליפא ץאורבד ;רייס ץאור ןיאב רבחמהד
 :ד״סב הזנ ש״מ ׳מ חוא ליעל ןייעו ,ש״ועי ןומיז ומכ ץסרטצמ
 היעינמ היציחמה ןיאשכ מ״כד בתכש ימ שיו □ש (אצ
 ןויכ קיספהל היושע הציחמ ׳יפאו סגה חרקתל
 ו״מ תוא ח״וע .הקספה יוה אל חיכה חרקתל עטמ וניאב
 ןיאו ע״שב תושר ייה ינה ס-קתל היעינמ תוציחמה טא לבא

 :הי׳כ חוא סיחיז יליתש .שובל .ןיסרטצמ.
 ךירצש א״ר רכו דחא סיקמב הרשע ויכ ;ן ^0 (בצ
 ם״וכע ש״מ .ם״וכע וא {ןונימ קיספמ אהי אלש
 .י״בכ אוה ןכ .ו״ט ק״ס א״מכ אלדו ז״ע אלו יתוכ ושוריפ
 רי־גממ .על ,יס ד״יב .ח״יחיא ר״א .דרי תוא השירפ כ*כו

 חוא



 חרוא םייח הנ תוכרב תוכלה
 הלוגה ראב

 סבנ בהוגא ,"רכ
 םשרו ימצלוריה
 כ״כו אחא בר
 מ״גה .ח״אב
 ןכש חי׳המ א״יס

 סש מ .ח"ל ןייסס
 הנורחאה והעד
 י*3 םיכסה הזצו
 שרוש ;י״ירהמ נ
 ינהכ ס ,ג\ר
 צארשי ר״רהמ

 :ה״מר ׳יס

 אלא הב ץאש ריעי אכ :םיבכוכ תדובע וא ייקנ וניאש רבד קיספמ אהי אלש ךירצש א*יוכ תונעל
 םאו ושוקסב דחא ריכשהל וא ייאשיל ותוא ץבייחמ םיארונה םימיב תאצל הצור םהמ דחאו הרשע

 םאו הושב וערפי םהינשו םמוקמב תופתושב רחא םהינש וריכשי םינש תאצל םיצורו א״י םה
 : םיראשנה לעכ םיאצויה לע ןזחה רכשו תושפנ יפל ויצחו ןוממ יפל ויצחמ ןיערופ רישע דחאו ינע דחא
 ל״ירהמ) ט״ויב רוזחי איש לכ אצ וא ט״י סרוק ךורא ןמז ךליל הצור םא ןיב קוליח !יאו הגה
 םירסה ןיאש ןונכו םיארונה םימיב םא יכ ןינמ םילשהל ריכשהל ןיפוכ ויה אלנ בכ :(ז״כת ןמיס
 וא ׳ג ןורסחב 'יפא ריכשהל ףוכל ריעב םסרופמו עובק גהנמ ןכ םא אלא םינש וא דחא םא יכ
 נ״כהבב דימת ןיצמ ןיאש םוקמב ןכו הגה :ןזח רוכשל ןיפוכ ויה ריעה יבשוימ ןינמ שי םאס ד
 ןמיס ש״ביר הבישת) דימתה לטבתי אלש ג״כהבל !יצמ דימת ואביש תוסנקב הז תא הז ]יסוכ ויה

 : תסנכה תיב תונבנ זז תא הז ןיסמ סא ן״ק ׳יס שיר ל״עו (ח״יקת

 תיינע

 םייחה ףכ
 תיינע ינידב ע*יג רודיס .ו*ש תוא א*א נ*מרס ."ט היא

 ׳ס ח״א ןב .יו תוא ל״שמ .ז״י סוא חיטש .ביכ סיא םירקה
 ׳ס ק״כיזב שיממ הול ךמסו םעט שי םנו .יז סיא יחיו

 :׳א חוא ס״ח בלל הפי .םיימי א״ע ריכקד םיטפשמ
 לארשי םניא םהש לכו השאל שיא ןיב קוליח זיא (גצ
 םש ט״יב ,ז״ט סוא ר״בממ ,סשד״יב "םיקיספמ

 :סש ס״טש
 ךרבמה םא ם״וכט וא ףוניט קיספמ א :י אלש ןבש (דצ
 ד״יב "קיספמ ס״וכמה ןיא ןיפרטצמד דחא תושרב םינועהו

 :סש ח״א ןב ספ ל״סס "ד״י תוא ר״בחמ "סש
 עדו .׳וכו קיספמ אהי אלש בתכש ימ שיו □ש (ידצ

 רמואש ימ שי סשב קיתעה ע״שהש םגהש
 י״ברה ךרד ןכש אלא ,איה תמכסומו הקוספ הכלה מ״מ

 ןושלב ובתוכ ׳א קסופב א״כ ׳יפב ואצמ אלש שדח ןידש
 !ד״נ ק״ס ב״ל ׳יסג ש״ההמ ןייע "רמואש ימ שי
 ירבדמ מ״כו "ט״עק תוא ב״ל ׳יס בקעי לוק ק״הסבו
 ■:ש״ובלה ש״מכ אלדו הכלהל הז ועבקש ל״צה םיקסופה

 ה ה ם־ ו .ם״וכע וא ףוניט קיספמ אהי אלב (וצ
 םידק אל הנעי אל ס״וכט וא ףוניט קיספמ
 שי ןכו ל״ז ןרמ תפד אוה ןכ וכרב אלו השודק אלו
 אהד רועו "ל״ז ןרמ תרבס ונילע ונלבקד ןויכד גוהנל
 ׳א תוא ׳ל ללכ א״ח ש״מכ אלדו סהמ קסרתהל ימי

 :ש״ועי הנעי השודקו ר״ישא לבא הנעי אל ו;ד3ד"
 םהמ דחאו הרשע אלא הב !יאש ריע .אי ׳יזי0 (וצ
 דחא הצורו א״י םה סאו ׳וכו תאצל הצור *
 "המ העי.פ דחאל הרקיש ששממ והוא ןיסו5 ןיא הסלל
 :ג״כ תוא ז״ר "ז״טע "ט״י ׳וא ר״א .י׳ב "הזל ןנישייח סלד

 רוטס הנידמב אובל יאשר וניאש סונא אוה ן^ך (חצ
 אוה סא אקודו "לגרה ןמי רגכ עיגה וליפא
 ז ל העישפ וא ןוממ תבוח תמחמ םא ליא שממ סונא
 ,ד״יק ׳יס ל״ירהמ "הקלה ויריגח ודיספי הל זובל לכוי

 :׳ך תוא ר״א ״ז״ט ק״ס א׳״י
 ותשא ףא םש וניא רא רוטפ אוהש םוקמב <טצ
 ל״ירהמ "םש תבשוי וליפא תבייח הניא י

 :י״בגהב ג״הנכ "םש
 ב״י ה״הו .׳וכו םינש תאצל םיצורו א״י םה םאו □ש (ןי
 םיכירצ ׳ד תאצל םיצורו ג״י וא "׳ג תאצל םיצורו

 :ט״י תיא ר״א "תוסתישב ׳א רוכשל םלוכ
 יפל ויצח ןיערופ רישע דחאו ינע דהא םאו םש (אןי
 םשב בתכ י״בגה ג״הגכב לבא .יוכו ןיממ
 דימעהל ביוחמ דחא לכש ןויכ םושב ןיערופד ינדרמה ןוילג
 !ירד ןיאשכ ונייה ׳וכו ויצח ןינחונד אהו "ימיקמב שיא
 ןוממב ןנילח זאד םינש ריכשלל ןינירנד ׳ח אלא בושייל
 םניא םירישעה כ״אשמ הכומסה ריעל תכלל םילוכי םיינעד
 הנמא "ז״ט ק״ס א״מ כ״כו "ש״ועי םשוכר חינהל םילוכי
 .שוכלו ע״שה ירבדכ היל עמשמ ארחנד ק״ס הדוגאב
 בושימ םיקסופה ודמל ראשל ןיסוכד הז ןיד יכ ל״נ םעטהו

 :׳ך תוא ר״א .׳ב וא ׳א ןירכושש ןינמ םהל ןיאש
 םישנא .סיראשנכ ןיאצויה לע ןזחה רכשו םש (בוי
 םיאב םניאו אוהה לילגב םירפכב םירדה
 לכו כ״הוי׳ו ה״ר םימי ׳ב הנשנ םימי השלש קר ?יעהל
 אלו ב״ושי ץ׳ומ הלהקבש רבד לכמ החנה םהל ןיא הנשה
 ךרד לע א״כ םמ םוש םבייחל יתיאר אל .םוקמו בר מ
 :ב״מ ׳וא םלוע יחתפ .ג״צק ׳יס ח״אח ס״ח ׳ושת .תירשפסה
 .׳וכו ןינמ םילשהל ריכשהל ןיפוכ ןיא .יכ 'י^ם <גור
 םיבושי לע ל״ירהמ בישה קדצ ילגעמ בתכ
 כ״נ אובל םיליגרש סוביבש שיו ןזחו ןינמ רוכשל םיכירצ?

 ובשי יעג יאד בושיהל םולכ ןתיל צ״א םתיב ינב םע םש
 ר״א .ז״י ק״ס א״מ .ל״כפ ת־הא ריעל וכלי וא םמיקמב

 :ו״כ חוא ז״ר .׳ד חוא ב״וה .א״כ תוא
 קר שי וליפא .,וכו ריעה יבשוימ ןינמ שי םא םש (יק
 דימת םהל םיו םירישע םיחב ילי:ב ׳ד וא ׳ג

 : םש ר״א .י״ב .ןינמה תואלמנ םידמלמו םיתרשמ
 נ״נהיבב דימת ןינמ ןיאש םוקמב ןכו .ההגה םש (הוי
 םירוחבל ףוכל שי .׳וכו הז הר הז ןיפוכ
 י״סעא ג״כהינל ךליל רידס ןינמ !יהש םוקמב םידמוללו
 וגהנ אלו דוחל הרות ןמזד הז ליבשב םדומילמ ולטבתיש
 תולודג תולהקב אלא םדבל תויסנכ יתבב ללפתהל םינברה
 .ש״רהמ םשב ב״כ תוא ר״א .רתוי ןינמו םע בור שיש

 :ז״י תוח א״א ג״מרס
 םע גלפתהל ׳א םוי תושר ול ןתנ רשהש סופת (וק
 אלו ףכת םוי ותוא'ללפתי ןיגמב רובצה
 נ״י ׳יפ ז״בדרה "םירופו כ״הוי לע ןיתמהל הוצמה ןימחי
 :ד״מ תוא םלוע יחתפ .׳ל סוח םיתיז יליתש "סש ר״א



 םייח וג ׳יס תוכרב תוכלה חרוא
 :םיפיעס ׳ח יכו .להקה ידי לע שידקה תיינע ןיד ונ

 םשב י״רשא תוהגה) ךרבמל אבר םימש אהי ןיב קיספי אלו הגה :שידקה תיינעב ןיוכל שיא א

 ךרבמל אבר !ינ קיספהל ןיא י״ר ׳יפלו אברל הימש ןיב קיספי אל ןושאר ןושאר ׳יפלד בסכ ז״א
 לכו שידק ןינועשכ דומעל שיו הגה :שידק עומשל ידכ ץורל לדתשהלוג םר לוקב ותוא תונעלוג

 רמאש רובצ חילש עמש אלש פ״עא םהמע הנוע שידק ןינע להקכ עמושו נ״כהבל אבש ימו השודקבש רבד

 ליחתמשכו אבר הימש אהי רמול ךירצ ן״שדי םגו (תוכרבד יכדרמב םישדח תוהגה) ׳ונו לדגתי

 לדגתי

 וצ
 הלוגה ראב

 טיק תבש א
 םש י״שריסל
 נ ׳סג הנוי ׳רו
 ׳סוס כ .תונרבד
 ס״ע הגשב םש
 רהוזו אתקיספה
 ,המורת תשרס

 .רהוזב םש ג

 םייחה ףכ
 ותוא תונפנו רכו שידקה תיינפב ןיוכל שי /א ׳יעס (א
 תבכ תכסמב אתיאד סושמ .דכו םר לוקב
 הנועה לכ ל״ב עשוהי ר״א ב״ע ט״יקד יבתכ לכ ׳פב
 וניד רזג ול ]יערוק וחוכ לכב ךרבמ אבר הימש אהי ןמא
 ותנווכ תכ לכב רמולכ ותמש ימ ׳פ3 הנוי ר״כ בתכו ׳וכו
 אלא תררועתמ םהלש הנווכה ;יחש הדח ינב שיש ינפמו
 תולודג תילוק תתנ צ״א לבא ותכ לכב רמא תכה ידי לע
 לכ ׳פב םש י״שר ׳יס ןכו .ד״נע םדא ינב ונממ וצצולתיש
 י״ר םשנ םש ובתכ תופסותהו .יתגווכ לכב וסכ לכב יבתכ
 רמאקד עשילא ןב לאעמשי יברד השעמב אתקיספב אתיאד
 הימש אהי םירמואו תויסכ יתנל םיסנכנ לארשישכ םתכ
 כ״כו .ל״כע תושק תורזג םילטבמ םר לוקב ךרבמ אבר
 ףיקת הליחב אבתאלו ב״ע ט״כקד המורת ׳פ3 ק״הוזב
 בתכו י״נר ז״כ איבהו ׳וכו ךרבמ אבר הימש אהי ןמא
 ח״ת םש ק״כוזכ ל״זו .הר לוקב תינעל ךירצש הארנ
 לבא .ןישלשמ ןנאד ;אשידק ראשכ וכיא ואל אד אתשודק
 לכבו אתתו אליעל ;ירטס לכב אקלס והיא אד אשידק
 (תומתוח ׳יפ) ןיקנפשוגו ןילוענמ ארבתו אתונמיהמ ירטס
 ןנאו אלוכ לע ו״הבקד ארקי אקלתסאל ןישיב ןיפילקו אלזרפד
 ןמא ףיקת אליחב אבתאלו א״טסד אנשילב הל רמימל ןניעב
 קלתסיו א״טסד אליח רבתיד ןינב ךרבמ אבר הימש אהי
 אליח אד אתשודקנ רבתא דכו אלוכ לע ארקיב ו״הבק
 .הימשל רכדאו יונבלרכדאו הירקיב קלתסא ו״הבק א״טסד
 אלא והיא ואל אד אתשודקנ הירקיב קלתסא ו״כבקד ןיגבו
 רבחתמו אייסנתא א״טסד הימרכ לס אד חנבילנו .:רשעב
 יקכפשוגו ןילוענמ רבחו ו״הבקד ארקי קלתשאו היליח
 יטבלו הימשל ו״הבק רכדאו ;ישיב ןיסילקו ]יפיקת ]לשלשו
 אשידק אתיירוא ;יל בהי ו״הבקד אשידק אמע ןוניא ןיחכז
 ןאכמד בתכו .י״ב ואיבהו ל״כע יתאד אמלעל אב יכזמל
 תונפל לדתשהל שי המכו שידקנ ןירפכ שי המכ ןנובתהל שי
 תושעל ךירצד ע״שב ל״ז ןרמ קספ כ״עו .ל״נע ותוא
 .הר לוקב ותוא תונעל םגו שידקה תיינפב ןיוכיש םהינש
 וגל ל״זו ב״ע ח״ל ףד תישארב ׳פ ק״הוזנ אתיא דועו
 אמש אלימ לכב ןישדקמ ויהד ןיניא לכ ןימייק אכילכ יאהמ
 ןוכיא ;יליאו אליח לכב ךרבמ ר״שי ןמא וביתאו ןוהיראמד
 ,ינווג לכ לילכד ארוהנ אוההו .אלכיה יאה וגב וגל ןימייק
 ןינרחא ןירוהנ ןאממו ןימייק וריהנ אוההמו .ןול ריהג
 והיאד חישמ ןוהינמ אליעו .והייווגב ןדחאתא אלו ןדמאתאד
 אלכיכ יאהמ ליטנ והיה ;ול תיחנו והיינב םיאקו לאע
 הנועה תלעמ הלדג המכ תעדל התארה התעו .ל״כע לאפו
 וצצולתיש תולודג תולוק תתל צ״א מ״מו ר״זק ו הנווכב שידק
 ןייעי ,ותנווכ לכבו טעמ ולוק םירי אלא םדא ינב וילע

 ינידב ע״יב רודיס .ד״ל תוא ׳נ ׳יס ב״ומ .׳ג תוא ר״מאמ
 :ו״ט תוא ןמקלו .׳ג תוא שידקה תיינע

 רפסב בותכ .דכו שידקה תיינפב ןיוכל שי םש (ב
 רחא דיסחל הארש דחא דיסחב השעמ .םידיסח
 ינפמ ל״א תוקירומ ךינפ המל ל״א .תוקירומ וינפו .ותומב
 תכרבבו ולכיו רמוא היה ן״שהש העשנ רבדמ יתייהנ
 א״ית ׳יס השמ הטמ ׳םבו .ד״כע לדגחיבו תובא ןגמ
 סולמב ודימלתל הארתנ דמא םכחש שרדמכ םשב איבה
 המ ינפמ ל״או וסצמ לע םתכ ול היהש דימלתה הארו
 רבדלמ רהזנ יתייה אלש יגפמ ל״א ךכו ךכ ול עריא
 ת״וע ׳א תוא ג״הנכש .שידק רמוה היכ ןזחהשכ
 ׳יס ל״ז פ״חרהל סייסה ףכ .׳א תוא ר״מאמ .׳א תוא
 אלא דבלב תוליפתה לש םישידקב וניאד בתכו ׳ט תוא ג״י

 : ש״ועי היהיש שידק לכב

 עמשש ול ןמדזנ סא .שידקה תיינעב ןיוכל שי םש
 אבר הימש אהי ןמא תונעל ול שיו שידק
 שידק תונעל ול א״א השודק הנעי סאו .השודקו ךרבמ
 אהי ןמח הנעי השודק תונכל ול א״א שידק הנעי סאו
 ׳יס ל״ז הנוי ׳רהמ ,השודק הנעי לאו ׳וכו אבר הימש
 א״קס א״מ כ״כו .׳ב תוא ת״וע .ט״הנהב ג״כנכ .׳ט
 ,ט״הנכב ןרהא די ה״כק ׳יכ ח״רפ ׳ק ףד עבש ראב סשב
 רהוזה ירבדל םינווכמ הכ וירבדד בתנו ,׳א תוא ב״וש
 ןישלשמ ןנאד ןישודק ראשכ והיא ואל יד השודק ש״מכ
 סשב י״ס חוא ׳ט ־יס ג״שק ,׳ד תוי ר״מאמ ,ל״כע ׳יכו
 ,׳ה תוא ע״יב רודיס ,ב״ע ז״פד ן״ש ׳ע ׳יס ארומל יש

 ןב ׳ה תוא ל״סה ׳ו תוא ׳ל ללכ א״ס ,׳א תוא ז״ר
 :א״י תוא יחיו ׳פ ל״ז ס״א

 םיעינמ דתאב וינפל תייסנכ יתב ינש שי םאו (י
 הנעיו ךלי ח״י רהסש שידקל דחאבו השודקל
 ,םש א״מ "הליפתה רחאש שידק כ״נ עמשי סש יכ השודק
 א״א ג״מרפ /א תוא ב״כ ,טושפ אוהש בתכו ,םש א״י
 בתכו ,׳ו תוא ע״יב רודיס,םש א״ח ,םש ז״ר ,׳א תוא
 הזיאלד ןיושב וינפל תויסנכ יתב ינשהשכ אקודד ול הארמ
 עגפי יתכילהב סא לבא ,רחאה לע רובעי אל ךליש נ״כהיג
 ךרטצי רחאה כ״היבל ךליש ידכו םדוק דחא כ״הבב
 ךליל ול שי אשירב ענפ ובד תחאכ נ״כהיבה לע ריבעהל
 אל כ״היבה הזיש ףאו אשירב עגפ ובד ול הבורקה תונעל
 נ״לו ,ל״כע ה״עמ ;יאד סושמ ח״י רחאלש שידק קר הנעי
 אל לבא ]יוש םהינששכ אלא ןיריבעמ ןיאד ורמא אלד
 שידקו השודק תוצמ ינש הזו תחא הוצר הזש ןייש םניחשב
 םוקמל ךליל לוכי םאד בתכש ׳ד ׳וא ר״מאמ ןייעו .ק״ודו
 שידקו השודק םירמואש םוקמל כ״חאו שידק םירמואש

 ףידע



 ףכ םייחה ונ ׳יס תוכרכ תוכלה
 :ב״ע ז״ס ףד ץ״ש ואיבהו ,ש״ועי יפט ףידע

 היינע םידקי השודק שנע סלו שידק עמכ רבכ 0אן (ח
 םיבוט יכ השודקו שידק ח״י אציש ידכ השודק
 ,׳ה חוא ל״סס .ג״ע ז״סד ץ״ש ׳ד ׳וא ר״מאמ .דחאכ םהינש
 השודק תונעל כ״חא לוכי ןיא סא והזד ל״נו .םש ח״ח ןב
 השודק תונענ כ״ג כ״חא ול ןמדזי סא לבא ס״י האלל ידכ

 הזד ל״נ דועו .םדוק שיוק השודק הנע אל ןיידע ׳יפא
 התואב ביוחמ יניאשב ונייה השודקל םדוק שידק ורמאנ
 רבכ וא ס״י ללפתה אל ןיידעש ןוגכ ח״י הב תאצל השולק
 איה י השודקה סא לבא .ישודק הנעו הרזחו הדימע ללפתה
 ן״שה רזוחו ח״י ללפתהש ןוגכ וישכע תונעל הב ביוחמ
 שידק עמשו השודק רמאל עיגהו םר לוקב הרזחה ךמאל
 הנעי כ״חאו ורמגלו ורמואל לוכי וניאו רחא םיקממ
 אוה ןאכו אפידע התעשב הוצמד תמדוק השודק .השודק
 שורד תונווכה רעשב ראובמכ דוסב סעע יל שיש המוקמ

 :ש״ועי הדימעה תרזחד ׳ב
 שידק םירמואש עמשו השודק תונעל ליחתה □א (ו
 .ךרבמ ר״ש אהי ןמא תונעל ידכ קיספי אל
 ׳ט ׳יס ג״כק .׳ישה הזב ט״הגהב א״י .ה״כק ׳יס ח״רפ
 ׳ה תוא ל״סח ,׳ז תוא ע״יב .ג״ע ז״פ ףד ץ״ש .ט״י ׳וא

 :םש ח״א ןב

 ׳גו םינשב תסנכה תיב תרזענ םיללפתמשכ <י
 הז רמואש דועבו תומוקמ
 םינש תונעל רשפא יאו אצויכו לדגתי רמוא הז ןיכייחב
 י״רהמ דיסחה ברה .אקוד ןושארה הנעי םישידק ׳ג וא
 ׳ג״שק ורפסבו .א תוא י״כרב .ט״י ׳יס י״כ ׳ושתב וכלומ
 .׳ט תוא ע״יב רודיס .א״ע ט״פד ן״ש .ח״כ תוא •ט ׳יס

 .םש ח״ח ןב .׳ג תוא ת״עש .׳ו סוח ל״סח

 םידקמ דחאו דחי שידק םירמוא ׳גו םינששכ (ח
 רוביד ידכ ךות דחא לכ םיאב סא
 ,םלט לע הלעיו ןמא ןורחאה םע וא ןושארה םע הנעי
 ׳יס ב״ח ט״קלה ,דחאו דחא לכ לע הנעי קספה שי םאו
 ,ך״ז תוא םש ג״שק ,א״קס ה״נ ׳יס ט״האב ואיבהו ,ח״מ

 :׳ל תוא ןמקל ;ייעו <׳ח תוי ע״יב רודיס ,םש ן״ש
 ךליו ׳פ רהוזב אתיא .שידקה תיינעב ןיטל שי □ש (ט
 ןאמ ונקי יזובו הדוהי ר״ה .א״עס ה״פרד
 לודג ןנינתד ןמאב ןווכתא אלו היראמל ריקואל עדי אלד
 ז״מרה םשב ןוילגב םש ׳יפו ,ךרבמה ןמ רתוי ןמא הניטה
 היהי .*ל כ״אש םירומג םיעשרב רבדמ ׳סה ןיח יאדובש ל״ז
 ןיטתמ וניאש ימב בותכה ןינע אלא ולקישב םישנועל יד
 טושפה ונייהד יב ;יטלו וניבהל אוה לק רבדש ןמאב
 יניאש ימ כ״עו ינדא ה״יוה הלוע ןמא תלימש תודוסבש
 כ״הסב ש״מב ןבומו ולקי יזובו רמאנ וילע ןמאב ;יוכמ
 הזבמש ימ לע ל״רש ןמא ת״ם ןולק םהינפ דצמ קוספב
 ונירבדב ןייעו /א תוא בלל הפי ,ש״ועי ותנווכו ןמח תיינעב
 ןמא תנווכב ד״סב ש״מ ד״י תואו ג״י ׳וא ׳ה ׳יס ליענ
 :ש״ועי דוסה פ״עו טשפה ס״ע תוכרב ראש לשו שידקה לש

 לכ נ״ר רמא ,ב״ע ט״יקד תבש תכסמב ל״זר ןרמא (י
 ע״ג ירעש ול ןיחתופ והכ לכב ןמא הנועה
 לא םינומא רמוש קידצ יונ אוביו םירעש וחתפ רמאנש
 ר״א ןמא יאמ ,ןמא םירמוחש אלא םינומא רמוש ירקת
 העשב וב רהרהל ךירצ ׳ותה ובתכו "ןמאנ ךלמ לא אנינח

 ןמא רמואה לכ ג״סתת ׳יס ס״סב בתכו .ןמא רמואש
 ןמא םלועל ׳ה ךורב רמאנש ב״הועל ןמא רמול הכזי ז״הועב
 םש בלל הפי וחינהו ,ש״ועי ב״הועל ןמאו ז״הועל ןמא ןמאו
 רפסל הברסש המ ג״ע ה״סרד ךליו ׳ס ק״הוזב םש ןייעי

 :ש״ועי ןמא הנועה חבשב

 ןמא ךרע יגבואר טוקליה ואיבה ןנוכ שרדמב אתיא
 שידקמ דובכה לעבל םירשק רשוק ןופלדנסש
 רתכה תא עיבשמו כ״הבב לארשי ןינועש ר״שיאו וכרבו
 ל״זרא ןאכמ ןודאה שארב ול הלועו ךלוהו שרופמה םשב
 בייחו הרטעה טעמל םריג ר״שיאו ךורבו שידק לטבמה לכ
 "כ״ע ל״תעל םיקידצה ינפל ןברק איביו בושיש דע יודינ
 תוא ז״נ ׳יס ל״סח ,׳ה תוא י״בגהג ס הנמ ירבד ואיבהו

 :׳ג תוא ן״ז ׳יס ןמקל ןייעו ,׳ב

 ךרבמל אגר הימש אהי ןיב קוספי אלו ,ההגה ~ש (אי
 םש םישרפמ שי אבר הימש אהי ןינעב ׳וכו
 לדגתיש םלש וניאש הי םש לע םיללפתמ ונאש אבר הי
 שידקה םירמוא ונחנאש המו ,םלש תויהל רוזחישו שדקתיו
 ואנקתי אלש םיכאלמה דסמ םירמוא שי םוגרה ןושלב
 וגרטקי וניבי סאו ,הזכ האנ חבש םיחבשמ ונאב ונב
 ןיריכמ ןניאש יניבי אלש ןושלב ותוא םירמוא כ״ע ונילע
 רחא ותוא רמול ;יליגר ויהש יסל םעטה ׳יס י״רו ,תימרא
 ארדיסא אמלע יאק יאמא הטוס יהלשב אתיאדכ השרדה
 ןראה ימע םש ויהו ,אתדגאד אבר הימש אהיאו השודקד
 וגהנ ןכל םנישל אוהש תימרא ןושל אלא ןיריכמ ןניאש
 הימש וטושפכ היהי ז״סלו .וב םיניבמ לכהש ןושלב ורמואל
 .י״בו רוטב הז לכ ראובמכ לודגה ומש לש סיגרת אבר

 ונאש ןושארה ׳יפלד םימעטה ינש ןיב הנימ א קסנו
 ׳יפלו .א״ה קיפמכ• הימש ל״צ םלש םשה אהיש םיללפתמ
 צ״א לודגה ומש לש םוגרת אוה אבר הימש אהיש ינשה
 ןיא ׳אה ׳יפלד הנימ אקפנ דועו .א״ה קיפמנ רמול
 .הב ;ל תיל ךרבמל אבר ןיב לבא אברל הימש ןיב קיספהל
 מ״דב ראובמכ ךרבמל אבר ןיב קיספהל ןיא ינשה ׳יפלו
 .סינורהאבו .ח״בו .אט תוא תוכרבד ג״פ ה״לבו .׳א תוא
 קיפמב ל״צ ינכה ׳יפל םגד בתכ ׳ח תוא י״טמי והימ
 ללכ קיספהל ןיא כ״עו ל״זו ח״בה םש םייסו .ש״ו י א״ה
 רמאי סגו תחא המישנב ךרבמ אבר הימש אהי רמאי אלא
 .ל״כע םישוריפה ינש תבוח ידי אצוי ד ח״ה קיפמב הימש
 ר״או ז״טעה בתכ ןכו .׳ג תוא ט״הגהב ג״הנכש וריבהו
 בלול ׳פ ש״ממ ינשה ׳יסכ עירכהל ח״רפה ש״מו .׳ה תיא
 לכויו םשמ היאר ןיאד בתכש ,ב תוא י״כרנ ןייע לוזגה
 ל״ז י״ראה תלבק ירבדו ,ש״ועי ןושארה ׳יפכ שרפתהל
 שידקה קנעכ• תונווכה רעשב בתכש ןושארה ׳•יפל םיכסמ
 לדגתי יכ יכראיב רבכ יכ ל״זו דוע ה״ד ג״ע ו״ט ףד
 ,תרוטקה ינממס א״י דגנכ תויתוא א״י םרב שי שדקתיו
 םירונח יגש ןינמ הב זמרנ ס״יוה םש יכ אוה ;ינעה דוסו
 לוכיבכ תולגה ןמזב הנ־ו .היתויתוא ׳דב ן״וזו א״וחד
 די יכ ש״מכ ה״י םשנ חלא ארקנ וניאו םלש םשה ןיא
 אסכה ןיאו םלש םשה ןיא ל״זר ש״מ ם״זו ׳וכו הי סכ לע
 ןיא א״וא םהש ה״י אוהש ןושארה ויצחש יסל אוהו סנש
 תויתוא ינש לכא .הלעמל םיראשנו םכב הזיחא ׳ילקל
 תוינחורה ותוא םהל שיו םהב ׳ילקה תוזחאנ ה״ו תונורחאה
 תנווכ הנהו .םשמ םהל ךשמנה תרוטקה ינממס א״י ס:ש

 שידקה



 זצ ףכ םייחה וג ׳ימ תוכרב תוכלה
 ןג .׳נ תוא ת״עש .ב״וט תוא ג״י ׳יס תייחה !רק .ד״י א״יה םהש תוינחורה והוא ריסהלו קלחל אוה שידקה
 םשב ׳מ תוא ל״ז בלל הפי כ״כו .א״י תוא יחיו ׳פ ח״א ה״ו תויתוא ׳ב תאלעה ידי לע השענ הזו .םשמ םינממס
 ימלעלו ל״צש בתכש ימכ אליו בתכו ׳ופ המכ ולטבתי ב״יעו םהמע ורבחתי זאו ה״י םהש א״וא דע

 :ש״ועי ו״אוב ה״י לש םשה יכ ׳יפ ר״ש שדקתיו לדגתי ש'׳מזו .׳ילקה

 תחא הביתב לכמ רמאי אלו תובית יתשב לכ ןמ ל״צ לכו םש וי:י א״וא םהש ה״י םש ל״ר הימש תלימב זומרה
 הימש אהי ןמ שיש תובית ח״כמ עורגל אלש ידכ י תונורחא תויתוא ינש םע ורבחתנש ידי לע הזו אבר הי
 ,סש ח״עפב אידהב אוה ןכו .אמלעב ןרימאד דע ׳וכו אבר תויתואהש דועב יכ םלשו לודג םשה היהי ;כ ידי לעו ה״ו
 םיכסה ןכו .ט״הגהב ןרהא די ואיבהו .הוצמו דיגנב כ״כו לדגתי ןכלו לודגו םלש םשה ;יא ו״מ וזמ וז תודרפנ ולא

 ד״ע ׳ך ףד שידקה תנווכ ףוסב ש״הנ ׳םב ל״ז ש״שרה .א״פ ח״מש ח״עב ןייעו .ל״כע אבר השעיו ה״י לש ומש
 .םש ן״ש כ״כו .׳וכו ןיחומהו ה״ד ףיסב ו״תשוריב מ״דנדב ב״פד ן״ש .ד ׳וא ג״וס .ו״פ סישידקה רעש ח״עפג כ״כו
 ׳יס ב״ח םילעפ בר ׳םג ל״ז ח״ירהמ קספ ןכו .םש ל״סה ל״זו ד״ל תוא ׳ב ׳יס ב״ומג א״דימה כ״כו .ד״עו א״ע

 לא תיב גהנמ ןכו •׳ב תוא ימיו ׳פ ח״א.ןג ורפסבו ג״י ומש זאו קלמע רכז החמיש ןיוכי אבר הימש אדי ןמרב
 ימכ אלדו תוביח ׳גב םרמואל ו״תשורי ק״ע :סי ן״בכי ׳ג תוא ז״גמב ג״מרפ ןייעו .ל״כע םלש ךרבתי ולסכו
 ח״מ ׳יסב ל״שמ ןייע דועו .תמא הביתב לכמ ל״צש בתכש :נ״כ תוא ג״י ׳יס ם״חרהל םייחה ףכו

 :׳וכו לדגתי ה״ד ׳א תוא שידקה הגה ל״זו תונמה רעשב םש בותכ ך־!^ <ני

 ר״ש אהיל ןמא ןיב תצק קיספהל ךירצ ה״לש בתכ (יי 'מירת '? ק״הוזב 'זנ:י םו:י1י 1ו:לב 1קחנ
 םידומל ןמא ןיב ןכו .לדגתי לע יאק ןמא יכ המב אוב ןינעהו ׳וכו אלזרפד ץאלשלש רבתמ ו:יאד ל״זו

 םוגרת ןושל אוהש ץמקנ ךרבמ ל״צו .הצר לע יאק ןמא יכ אוה :יגרתה ךייא ןנחתאו יכב תוצמב רעשב ךיתעדוהש
 תחת אבש םלעל .שדוקה ןושל אוה ךריבמ יכ ךרובמ אלו םינוצי־הש אלא כ״ג השודק אוהו השודקד םיירוחא דוס
 דוקנ ןכ יכ ד״מלה תמת חתפו ;"יעה תמת ץמקו ד״מלה תא תולעהל ;קתנ שידקהש ראבתנ רבכו םשמ םיקנוי
 ב״וס •׳ה תוא ר״א ואיבהו .ד״פע םלעל תבית לאינדב .אצויכו הריציב הישעה ץגכ םתגרדממ הלעמל תומלועה
 .ו״אוב אשדנק ל״צו .א״י תוא יחיו ׳פ ח״א ןב ׳ד תוא .(עדו ה״ד ׳א תוא ףוס ח״מ ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו)
 ךירב ןיב תצק קיספהל ךירצו .וב לכה סשנ ׳א תוא ר״א ולעי תומלועה תיילע ידי לע ו״ח ;פ םיארי תמ ונא הנהו

 :וכירב עמתשיל אלד אוהל ןכלו סבמ עפש וקנייו םהב וזסאתיו סבמע תופילקה םג
 ולוק היבגי אל מ״מו .םר לוקב ותוא תונעלו □ש <וט ןיכאלמל עמתשמ אלד אנשיל והיאד םוגרת ןושלב ןקתנ
 .ולכאש ׳ג ׳סב אתיאדכ .ךרבמה ןמ רתוי ט״ס ףד ךל ךל ׳סבו ב״ע ח״עד חנ ׳פ רהוזב ׳זנכ ןיאלע
 תואט״הגהב ג״הנכש .ד״כק ׳יססב ל״ז י״ב וניבר ואיבהו םירבדמ סהו הינפה דצמ םהש יפנ אוה םעטכו .א״ע

 :םש ח״א ןב .׳ד תוא ל״סח ׳נ תוא ר״א .׳ד םיזחאנ םה תופילקה ךא םינפה ׳יסב אוהש שדקה ןושלב
 םע רמול יגהנ םיבר .םר לוקב ותוא תונעלו םש <זט טיתויהנו םיירוחא אובש םוגרת ןושלב םיניבמ סבו םיירוחאב
 דבעמל ךירא הבו ןגנמ אוהשכ שידקה ן״שה ןושלב שידקה לש הזה שודקבו לודגה חבשה םירמוא
 ל־כ ׳ושתב ש״ארה ל״זי ,ן״של אלא שידקה ןתינ אלד יכה םילוע םניאו םיענכנ םה זא ותוא םיניבמ םהש םוגרת
 ןזחה םע שירק רמול ןיאש אוה טושפ .רבד ט״י ׳יס ׳ד ג״וס .ד״פ סישידקנ רעש ח״עסב כ״כו .ל״כע הלעמל
 רודיס .ו״ט תוא ׳מ ׳יס ג״שק .ב״ע א״פד ן"׳ש .ש״יע ץ״שב 1ייע ייעו •׳א תויר בלל הפי .ו״נ ׳ישל ותמדקהב
 ס״חרבל םייחה ףכ ,םב ל״סח ,א״נ תוא שידקה ינידב ע״יב ןישלב תוביח וב שיש םעטהו שידקה ׳יס ג״סדו ב״סד

 :׳ח תוא ג״י ׳יב ל״ז המ ;ייע דועו ,ש״ועי םוגרת !ושלב תוביתו שדוקה
 הלש םיררושמכו םינטייפה ורהזיש היכו ;תי ימ (בוט :ש״ועי םייח סימ ראב ק״בסב ׳ושחב הזב יתבתכש
 ס״אקאמב םירכנה ישובלמב השודקהו שידקה ונגני ב״מ םימעפ ינשויח״כ םימעפ ינש וב שי שידקה (גי
 איטחמו אטוח אוהו םיער םירוהרה ול אבי ונממ עדויהד תויתוא לש סה םינושארה ב״מרו ח״כהו
 ׳ה לכיה לא אמט רבד אבי אלו הצרי אל אוה לוגסו דע ׳וכו ךרבמ הבר הימש אהי ןמ סה תויתוא ח״נ יכ
 .שא רענת יגיגהב רמאנ הז לעו ותואיצממ בוט רדעהו ב״מהו .תויתוא ח״כ םהבו תובית ׳ז םהש אימלע תלימ
 ׳יס י״כרבבו הלפת תוכלהמ ה״פב םקיר השעמ ׳סב ןייעו םמורתיו ראפתיו חבתשיו ת״רנש ןיוו ׳ז לש ׳יג סה תויתוא

 :׳ו תוא םש םייחה ףכ .׳קה ׳עמ ל״כזבו ם״קת ב״מהוח״ככו .ב״מםילועש ללהכיו אלעתיו רדהתיו אשנתיו
 ןתי ימ .שידק עומשל ידכ ץררלר לדתשהלו םש (ח ףכו• אבר הימש אהי ןמ תובית ח״כ שי׳ יכ תובית לש
 ומכ סישידקו םינמא תיינע לע לדתשיש היהי םמצע תובית ׳ז םה תוביתד ב״מהו .אמלעב ןרימאד דע
 הנשקבת םא רמאנ הז ןוגכ לע תוטורפ הזיא חויר לע ׳ו םהמ הבית לכב שיש ללהתיו דע ׳וכו חבתשיו לש
 ץראה ימעמ םיבר ןועב ןכו .׳ה תארי ןיבת זא ףסככ המ ש "יעו תונווכה רעשב םש ראובמכ .ב״מ ירה תויתוא
 םיחישמו םידמועו ג״ככיבב םתויהב תונעל ןיששוח ןיא סיבידקה רעש ח״עפנ אוה ןכו .ש״ועי םהב שיש דוסכ
 םיניתממ ןיאש ש״נו םתחישמ םיקיספמ ןיאו הז םע הז ידכ ימלעלו רמאי אלו אימלע ימלעל םלעל ל״צ ןכלו .א״ס
 הגגשב םעה לכל יכ יהיירמ והל ירש תונעל ידכ עגר וליפא דע ׳וכו הימש אלי ןמ שיש תויתוא ח״כ לע ףיסוהל אלש
 הזבו ובישיו ורכזי הלאה םירבדה ועדיו ועמשי רשאכ ךא ג״פלו םש ח״עסב אסריגה איה ןכו .׳זנכ אימלע תלימ
 יכ ועדיו םהל אפרו בשו םתוועמ תא ונקתיו םהל רפוכי תונווכה רעשב םש ל״ז ו״שרלמ כ״כו .ו״או אלב ימלעל

 םהל בוצחל םייח סימ רוקמ ׳ה חא םבזע רמו ער ׳יס ג״שק .ג״ע א״סד ץ״ש .׳ד תוא ב״וס .ג״ע ד״י ףד
 שידקב טרפבו ר״שיא תונפל ץוריו לדתשיו םירבשנ תורוב תוא ה״נ ׳יס ל״סח .ב״נ תוא ע״יב רודיס .ז״ט תוא ׳ח

 רחאש (טמ)



 ף= םייחה ונ ׳יס תוכרב תוכלה
 שרדמב ורמאש .ןורי יב םעל םכסה שרודש הדגא רחאש
 לע אמלע סיאקד ורמאו םהיתונוע לסימ ה״בקהש

 :׳א תוא ל״סח .אתדגאד ר״שיא

 ללכמ הנהו .שידק עומשל ידכ ןורל לדתשהלו □ש <טי
 שפנ יולעל הברה ליעומש אוה שידקה תלעות
 םשמ ף תוא ן״ה ׳יס ליעל ונבתכ הז םעטמ רשא וירוה
 בתכו .ש״ועי ט״ויו תבשב סג ורמואל יוארש ל״ז י״ראה
 שידקה תלעות ןיאש .שדח ב״י רחאל ףאו ל״ח הש ל״סחה
 ול םרוג תאז סג ףא אלא דבל םניהגמ תמה שפנ ליצהל
 יואר ןכ יכ הנה "לחנה לאו החונמה לא תילכמב תולעל
 הזיא רמול ולדתשיש וינב תא תווצל בבלה ךרו אריה שיאל
 ובל לא ברע הז ימ יכ םימיה לכ דימת םוי לכב שידק
 יהנו דזה םותי רודב טרפב שדח ב״י רחאל ןודנ אהי אלב
 ו״חרהמל וליג רבכ שדח ב״י סניהגב םיעשר טפשמ ל״זראש
 לבוסש רחאל והזש (ב״כ המדקה סילוגליגה רעש) ל״ז
 ב״יהש םגו סנידגל ץוח םירמו םישק םישנוע םינש המכ
 שחימל כ״עו לק רתוי ת וה כ״חאו השק טפשמ אוה שדוח
 תמאב םירמאנה ל״ז י׳דאה ירבד יפל םג המו יעב
 אל ךא .הובג לעמ הובג וירוה שפנ יולעל ימנ ליעומש
 תוחפל ונוקתכ ותוא םרמאב אלא תמה שפנל שידקה ליעוי
 ץראה ימעמ םיבר ומכ אל הביתב הבית תואב תוא
 ןיפדגמו ןיפרחמכ ואצמנש דע ףילחו רהס ןה ותמ םירמואש
 אטישפ אה יכ לכ תואינש ובר הנהכו לדקחי םירמואש ןוגכ
 ׳ד אריל יואר ןכ יכ הנה .ערה תואיצממ בוט רדעהש
 ודמליו םכח לצא וכליש וינב תא תווצלו תאזל םג ובל תישל
 עדוי הזיא וריכשי דומלל ולכוי אל סאו בטה קידה שידקה
 הפי ואיבהו .ל״כע םדובכ והזו סרוה רובע שידק רמאיש
 שידק תונקל לדתשהל יואר ןכבו ל״ח בתכו ׳א תוא בלל
 הלפתכ רחאלש הנשמ לש שידק וא הלפתה םדוק לש ודוה
 ומכ םימיה לכ דימת וירוה תמשנ יולעל םוי לכב ורמיאנ
 ותומב ודבכמ ירמא םייק הזבו ׳ה יארימ םיבר םיגהונש
 ןייעו .ל״כע םייח תונשו םימי ךיראי הזה רבדה ללגב יכ

 :ג״כ תוא ן״ה ׳יס ד״סב ל״שמ דוע
 כ״כ .׳וכו שידק םינועשכ דומעל שיו .ההגה □ש (ך
 מ״ד ואיבהו ימלשוריה םשב ש״הפח ׳פ3 ר״מגכ
 אל דמוע היה אלש בתכ ל״ירהמ תושרדב לבא .׳ה תוא
 ראשנ היה דמועמ וספתש שירק לכ ךח וכרבל אלו שידקל
 ג״נ ׳יס ז״ט .םש מ״ד ואיבהו .ר״שה םייסיב דע דמוע
 ךכש בתכו .׳א תוא ט״הגהב ה״נ ׳יס ג״הנכש .א״קס
 ל״ז ו״חרהמ כ״כו .ל״ירהמ ירבד הארש רמא גהנ אוה
 ירומ ל״זו ד״ע ז״טד שידקה שורד ףוסב תונווכה רעשב
 שידקה לש ר״שי ןמא תיינעב דמועמ םק היה אל ל״ז
 םוקל ץירצש ונממ עמשמד ימלשוריב ׳זנה ןושלה יכ יל רמחו
 אלא ומצע ימלשורי דומלתמ וניאו העטומ אוה דמועמ
 ךותב כ״חא וסיפדה םינורחאהו התיה ס:ח הזיא תהגה
 הדימעה רחאד שידקב היהשכ םנמא ימלשוריה ירבד
 לבקתת שידקב ןכו המנמד וא תיברעד וא תירחבד
 רמוגו דמועמ ראשנ היה זא לכיהל ת״ס תרזח רחא לש
 רעש ח״עפב כ״כו .ל״כע בשוי היה כ״חאו שידקה תיינע
 ז״ע ט״הגהב ןרהא די .םש ז״ט ואיבהו .ו״פ םישידקה
 רודיס .ד״י תוא ׳ח ׳ם ג ׳שק .ב״ע א״פד ץ״ש .׳יסה
 ףכ .׳ז תוא ל״סח .א״כ תוא שידקה תיינע ינידב ע״יג

 יחיו ׳ע ח״א ןב ׳ג יתוא בלל הפי .׳ז תוא ג״י ׳יס םייחה
 תיינעב םידמוע ןיאב ץ״בכי לא תיב גלנמ ןכו .׳ח תוא
 דחא היהו שידק רמול ןזחה ליחתה כ״א אלא שידקה
 אמלעב ןרימאד דע ר״שיא הנועש דע דמוע ראשנ זא דמוע
 לבקתת וא הדימעה רחאלש שידקב יליפאו .בשוי ךכ רחאו
 ליחתהש תעשב סידמיע ויה כ״אא תונעל םידמוע ץא
 ש״החמו א״מ ןייעו .רבד אמע ןכו .שיוקה רמול ןזחה

 :ד״קס

 סנכנהו שידקה תרימה תעב הביש ינפמ םקה ןכו (אכ
 ךירצ המודכו שידק םירמואש תעב ג״כהיבל
 .םש ח״א ןב .םש ל״סח .ר״שיא תיינע םייסיפ דע דמיע ראשיל
 םוקל בייח אוהש ימל ותמיק אלמ םקש ימב א קוד והזד ל״נו
 אלמ םק וניא סא לבא דמוע ראשי זא ותמוק אלמ וינפמ
 ד״מר ׳יס ד״ויב ש״מכ שי קוליחד רודיה השוע אלא ותמוק

 :טושפ אוהו תונעל ירכ דומעל צ״א הז ׳מ ׳יעס

 שידקכ עצמאב בשיל אבש יריבחב דאורה לע ן־חצמ (בכ
 אוכ סנכיל אבה בורה לעד .בשי אלד ונריכזיש
 שידקה ןגנמד ריטפמה סגו .היתעדא ואלו דורטו לדובמ
 סהו שידקה ליחתהש רחא םדא ינב ואבד האור םא
 אהי אלש ידכ רצקיו הברה ןוגינב ךיראי אל םידמוע

 :םש םייחה ףכ .ו״ח דבכ אשמל םהילע שידקה

 וכרבו שידקב םוקל שיד ורודיסב ל״ז ו״חרהומ 3113 (נכ
 ןכו .ש״ועי חורה תלבק םשש תבש לשתיברעד
 .תבש לש המשנה תלבק םשש ׳וכו תכוס ונילע שורפוב
 ׳ג תוא אריו ׳ס ח״א ןב .׳ד תוא ת״עש .ג״ע א״פד ץ״ש
 ח״כ ׳יס ל״ז ם״חרהל םייחה ףכו ׳ו תוא ל״סח ןייעו
 םירמואש יח לכ תמשנ תבית תרימאב סג ז״פלו .;ד תוא
 שפנד י״חנרנ תלבק אוה םשש דומעל שי רקבה תליפתב
 תבש לש תירחש ישורדב תונווכה רעשב ש״מכ םויה ׳יחבמ

 :ש״ועי א״ע ג״ע ףד

 ןגנמו ריטפמה הלועד תבשב ט״וי למשכ וליפא *דכ
 ובשי המש וז הביסמו הכוראב אבו שידקה
 ףכת וכרב ליחתהל אבשכ ז״כע לדגתי ןוגינ ליחתיש םדוק
 .הריתי המשנ תפסותב תנש תראה לבקל ידכ םעה לכ םקו

 :׳כ תוא םש םייחכ ףכ

 םינוע להקה עמושו נ״כהיבל אבש ימו .ההגהב □ש (הכ
 אהי ליחתמש ׳יפ .׳וכו םהמע הנוע שידק

 .ה״קס א״מ .אוה הישפנ יפאב חבשד ׳יכו אבר הימש
 םיתיז יליתש .׳ה תוא א״א ג״מרפ ,ב״י תוא ■ל ללכ א״ח
 תוא ן״ייעכ ׳עמ הרהט ירייש .׳ד תוא בלל הפי ׳ה תוא

 :׳ה חוא ׳אה ׳עמ רזעילא קשמד .ח״מ
 תושדח םינפ .סהמע תונעל רתומ ומילשה אלש לכו (ו כ
 ה״נ ׳יס ג״הנכ .ב״יק ףד עבש ראב םשב
 ׳יס ונאשמ ע״מרה םשב ג״ע ח״פד ץ״שה כ״כו .טהגהב

 :םש א״ח .סש ג״מרפה כ״נו .ב״יק

 בתכ .אבר הימש אהי ל״צ ץ״שה סגו .ההגהב □ש (זכ
 ןזחהש המ א״י ׳יס ח״אמ םעינ יכרד ׳ושתב
 הז ןיא ןמא ורמאו רמא רבכש ףא ר״שיא רמואו רזוח
 ט״הגהב ג״כנכשה םנמא .ש״ועי ויתוכרב רחא הנוט ארקנ
 תועטו דיבע ריפש אל ר״שיא הנועו רזוחהד בתכ ׳ו תוא
 .ש״וי-יי דבלב 'וכו ר״ש אהי הנועו רזוח אלא ודיב אוה
 .ט״הגהב ןרהא די .אוה טושפו בתכו ׳ב תוא ת״ועה ד״בהו

 קי



 חצ םייח 1ג תוכרב תוכלה חרוא
 הלוגה ראכ םעה לכ ךרבתי רמוא רובצ חילששכי ב :׳וגו ךימחר רוכז ׳וגו חכ אנ לדגי הסעו דמול שי לדגתי

 רדסנ ם-נמרה ד אלן ךר3תי רחא ןמא רמול וגהנ אלו :ןמא ורמאו רמואשכ ןכו אוה ךירכ רמואשכ ןכו ןמא םינוע
 דשמ ה .חולשמה א>,מ^ ימלעל דע םינועהה נ : ׳ונו אתכר3 לכמ אליעל אוה ךירב ןיב קיספי אלו אוה ךירכ רחא
 .אייציטקיג ףסוי ׳ר

 דבלב

 ףכ
 ר״שהי ל״צ ץ״שכ םגו בתכש ל״ז ס״רומ ןושל קייודמ ןכו
 ל״ז ם״רומ ש״מ ןייעו .ורמואל רחח וניא ןמא לבא עמשמ
 :ג״מ חוא ד״סב םשל ונירבדבו ב״י ׳יצ ס א״ס ׳יס ןמקל

 לדגי התעו רמול שי לדגתי ליחתמשכו .ההגהב □ש !הכ
 .םינוקיתה תמדקהב אוה ןכו .׳וכו חנ אנ
 שידקה שורד ףוסב תונווכה רעשב בתכ ל״ז ו״מרהמ םנמא
 התעו קוספ רמול םעה םיליגרש המ ל״זו ופוסב ד״ע ז״טד
 ׳םב ׳סנו שידק רמוא ן״שהש תעב ׳ה חכ אנ לדגי
 יל הליג אלו ורמואלמ ינענמ ל״ז ירומ הנה םינוקיתה
 כ״כו .ל״כע םינוקיתמ וניא הז םגש ילואו רבד לש ומעט
 הוצמו דיגנ ׳םב כ״כו .ו״פ ףוס סישידקה רעש ח״עפב
 ןיאב ל״ירהמ םשב ׳ד תוא ר״ח כ״כו .ז״קם א״מ ואיבה
 א״רהמ ונקז םשב ׳ד ׳וא י״כרבה כ״כו .ורמואנ
 ב״ועי ורמואל ןיאכ ;":ימרכו א״בשרכ םש לע בתנש יאלוזא
 ׳יס ג״שקב נ״:ו •׳ה תוא .ת״פשו ד״ע ח״פד ץ״ש ואיבהו
 ןכו .׳ד תוא ׳ל ללכ א״ח .ו״נ תוא ע״יב .ט״י תומ ׳ח
 עמשמכ קיספהל יאשרד םוקמב ףא ורמואל ;יאש רבד אמע
 ןכו .הזב קליחש ימכ אלדו ל״ז ו״מרכמ ירבד תוימתסמ
 א״א ג״מרפ כ״כו .ורמואל יגהנ אל ךימחר רוכז קוספ
 ףא ללכ םירמוא !יאו גהנמכ לטבתנ התעד ׳ו תוא

 :קיספהל יאשרד םוקמב

 םינוע םעה לכ ךרבתי רמוא ץ״ששכ .ב ׳יעס (טכ
 שידקה שורדב תונווכה רעש ל״זו .׳וכו ןמא
 דגנכ תובית ׳ד םה אבר הימש שדקתיו לדגתי ד״ע ו״טד
 ןכלו .הטושפ ה "יוהד תויתוא העברה סהש הנושארה ׳יחב
 שי כ״חאו .׳א שרפכ תושעל ידכ ןמא תונעל ךירצ ןאכב
 ןה ולאו .היחישמ תבית דע אמלעב תבית ןמ תובית רשע
 הינקרופ חמציו היתוכלמ ךילמיו היתוערכ ארב יל אמלעב
 םתואכ אל תובית יתש םה ארב יד יכ .היחישמ ברקיו
 .יולימה תויתוא הרשעד ׳ב ׳יחב ירהו .ארבד םיארוקכ
 שרפה תושעל ידכ ב״פ נ״ג ןמא תונעל רוזחל ךירצ ןכלו
 חסונ ללכמ הניאו הלפת אוה ;ונימויבו ןוכייחב הנהו .ינש

 דע אבר הימש אהי ןמ תובית ח״כ שי כ״חא .ןינעה
 ימלעלו םלעל ךרבמ אבר הימש אהי סה ולאו .אמלעב
 ךרבתי אימלע (ו״או אלב ימלעל ל״צש ג״י תוא ל״שמ ןייע)

 ללהתיו הלעתיו רדהתיו אשנתיו םמורתיו ראפתיו חבתשיו
 (ג״י תוא ליעל !ייע הז םג) לכמ אליעל ה״בקד הימש
 איהו .אמלעב ןרימאד אתממנו אתחבשת אתריש אתכרב

 ןמא תונעלו רוזחל ךירצ ןכלו .יולימה יולימ לש ׳ג ׳יחב
 ׳וכו אבר הימש אהי ןמא תלוז סה ולא סיגמא ׳גו .ג״פ
 רמאיש םדוק אמלעב ןרימאד דע רמול םייסמ הנועה םאו
 ןמא תרחא םעפ ןאכ תונעל ךירצ ה״בקד הימש ןזחה
 ו״פ םישידקכ ׳ש ח״עפב כ״כו .ל״כע םינמא ׳ה ויהיש ןפואב
 ׳כ שידקב תונעל ךירצב ל״ז ברכ ירבדמ• םידימל וניצמנ

 רחא ׳גהו .היחישמ ברקיו רחא ׳בהו .ר״שרחאדחא .םינמא
 אמלעב רחא׳ההו.אוכ ךירבאשדוק רחא ׳דהו .ןמא ורמאו
 ץ״ש .ט״הגהב ןרהא די ואי בהו הוצמו דיגנ ׳סב כ״כו .ןמא ורמאו

 םייחה

 דועו .׳ו ׳וא בלל הפי .׳ו ׳וא ד״התפ .ב״ע ־"םדי ג״ע ג״פד
 ר״שי ןמ שידקב תונפל ךירצש ל״ז ברה ירבדמ םידימל וניצמנ
 תונפל ךירצש ינפמ ךרבתי דפ אלו אמלעב ןרימאד דפ ׳וכו

 יולימ אוהש םשה לש תישילש ׳יתב דגנכ תיבית ח״כ
 דע רמול םייסמ הגועה םאד אידהב ברה ש״מנו יולימה
 תונעל ךירצש טושפ אוה הזש עמשמ ׳וכו אמלעב ןרימזד
 ג״הרה כ״כו ,ד״עט״ד ץ׳שכ כ״כו .תוחפ אלו אמלעב דע
 ךירצ ל״ז י״ראה תפדלד ׳ו תוא הומש ׳פ ל״ז ח״א ןב
 ש״ק לש תוכרבב וליפא אמלעב ןרימאד דע שידקכ תונעל

 :ג״ל תוא ןמקל ראבתי דועו .ש״ופי

 ורמאיש ידכ תמנו הבושב רמאי שידק רמואה <ל
 אמלעב ןרימאד דפ אבר הימש אכימ ריביצכ
 רמואש רחא ןמא תונעל ורזחיו קספה ילב תחא תבב
 ןזחה רמא סאו .אליעל רמאיש םדוק אוה ךיר3 ןזחה
 ה״לשכ ש״מכ הברכ הנוט דבאי דחא אטוח הצורמב
 םירמוא םיברשכ רכזכל ךירצ רתויו .ףסוי ןאצכ גהונ ׳םבו
 רמאמ דחאו םידקמ דחא היהי אלו םייש ויהיש שידק
 .׳ב תוא ו״ט ׳יס ךל ףלאכ ןייעי .םינועה תא םילבלבמו
 הב 'ס םשמ ב״ע י״מ ףד הרשי ךרד .־ו תוא ריבדה תתס

 :א״י תוא ג״י ׳יש פ״חרהל םייחה ףכ .ש״ועי ךלמ
 :דוי ׳ואו ׳ט ׳וא ל״שמ ןייע .ןמא םיניפ ספה לכ □ש (אל
 אלו ךרבתי רחא ןינא רמול וגהנ אלו .ההגה □ש (בל
 תוא ליעל ונבתכ רבכ .׳וכו אוה ךירב רחא
 ךירב רחא ןמא תונעל ךירצד םינורחאהו ׳ווכה םשב ט״כ
 ל״ז ם״רימ ש״מכ ןמח תונעל ןיא ךרבתי רחא לבא .אוה
 דיגמה הוצ ןכו .םינורחאהו ׳ווכה םשג ׳זנה תות ל״שמכו

 דיגמב ש״מכ ךרבתי רחא ןמא תונעל אלש ל״ז ןררבל
 .רבד אמע ןכו .תודלות ׳פ םירשימ

 םיעוט דבלב אימלע ימלעל דע םיניפה .ג ׳יעס (גל
 ןינפב תקולחמ איבהש י״ב ןייע .׳וכו םה
 ןרימאד דע תונעל ךירצ םירמוא שי יכ .שידקה חיינ:
 ח״נ אימלע ימלע דע םינועש א״יו .תובית ח״כ אמלעב
 המכ דע הזב תקולחמ שיש רחאמש בתכ א״ירהמו .תויתוא
 אל שידק תונעל היתוכרבו ש״קב קוספיבכ תונעל ביוחמ
 םאו קספה יוה רחאה ילואש אימלעימלעל דע אלא הנטי
 ו״ס ׳יס א״מ כ״כו) .אמלעב ;רימאד דע תונעל יל שי ואל

 דירפמה בתכ ל״ז ז־יילטאקיג ףסוי ר״כו (ש״ועי ו״קס
 ץוצי,־ אכילד םוקמב ץצקו דירפה ולאכ ךרבתיל אימלע ןינ
 ז״כ ןייועי רשאכ ךרבתיל אימלע קבדמ אלא דירפהל צ־׳או
 איילטאקיג ףסוי ר".־כ ל״ז ןרמ קספ ע״שב ןאכו .י״בב
 הליג אל לבא ךרבתיל אימלע ןיב דירפהל יוסאד ל״ז
 ל״ח בתכ ט״קס א״מה םנמא .תונעל בייח ןכיה דע ותעד
 ;רימאד דע ךרבתי לש חסונה לכ ל״צד י״בב עמשמ
 תוא ד״א כ״כו .ל״כע ה״לשב כ״כו תובית ח״כ אמלעב
 םימייסמש םלועה םיעוטש ה״לש םשב ׳ד תוא ב״וסו ׳ט
 ס״כ םהו ללכב ורמא אלו ורמאו דע ל״צ אלא ךרבהיב

 תובית



 חרוא םייח זנ וג ׳יס תוכרב תוכלה
 הלוגה דאכ

 .ונ לכה ןושל ו
 גיהנמ השנ י־׳ב י
 ןשדה המורת ח

 :ג׳י ןמיס
 .ט״מ תוכרנ א
 הנוי ׳ר נ
 י־׳ר סשנ ש־ארהו

 בר םסנ ינולצרנ

 אהיב ןכו ערוכ לדגתי ןזחה דמואשכי ד :ךרבתיל אימלע ןיב רי־פהל רוסא יכ ש ה םיעוט דבלב
 רמוא ךכ רחאוח תועיספ יג עסופ שידקה םייסש רחאלי ה :ןמאב ןכו אוה ךירכב ןכו אבר הימש

 :רכו םולש השוע
 :םיפיעס ׳ב וכו .ותיינעו וכרב ןיד זנ

 רזוחו־ דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב וירחא םינועו ךרובמה ׳ה תא וברב רובצ חילש רמואא א
 סבתביו ךרבתי םירמוא להקהו וכרבב ךיראמ ל״שהב וגד גו :דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב רמואו צ־ש

 ׳וכו

 םייחה ףכ
 .•דנמ ול הארמ םש בתכ א״מהד סגהו .ש״ועי תוביס

 ׳וכו דבלב ךרבתי דע םירמוא ויהש רקיע םינומדקה
 דע תונעל ךירצ ל״ז י״ראה ירבד יפלד ןוי; מ״מ ש״יעיכ
 קוליח שי אלו ןניטקנ יכה ט״כ תוא ל״שמכ אמלעב ןרימאד
 םגהו רמא םוקמל היתוכרבו ש״קב תונעל קיספמ םא ןיב
 םינטשפה ירבדב תקולחמ שיש ינפמ אוה הזב וקלחש שיש
 הלא קוליח שי אל ל״ז י״ראכ ירבד יפל לבא הערכה ושעו
 ליעל ונבתכ רבכו ל״זנכ אמלעב ןרימאד דע תונפל ךירצ
 דומלתב אידהב רכזנ אלש רבד לבד ה״ע תוא ה״כ ׳יס
 ןויכו .ם״ופי עירכי הלבקה .ירבד םיקסופה ונ וקלחנו
 ןרימאד דע תונעל ורמא אלא קוליח ושע אל הלבק ירבדד
 ש״ק ןיב קלחל ןיאו ןניטקנ יכה דוסב םעט ונהנו אמלעב

 : ש״ועי ט״נ תוא ל״שמכו תומוקמ ראשל היחוכרבו

 ש״מ .ךרבתיל אימלע ןיב דירפהל רוסא יכ 0ש (יל
 ליעל והונבתכ רבכ שרדמה םשב ז״פ י״ב

 :םשמ ונחק ׳מ תוא א״נ ׳יס
 דיבו .׳וכו ערוכ לדגתי ןזחה רמואשכ .ד ׳י^?0 (הל
 כ״כו .ש״ופי ערוכ ןמא לכב :•תכ ןרדה

 ג״י ׳יס םייחה ףכ כ״כו .׳ח תוא ל״סמ .ב״ע ד״פד ן״שנ
 .א״י ׳םב ש״מכ ;זסכ חושי סינמא השמחה לכב ב״י תוא
 תופירכ ׳ר השעיד בתכ א״ע ץ״סד סדרפה ׳סב ישר םשבו

 ׳וכו ואובמ דמ שמש חרזממ יכ קוספבד תומש ׳ה דגנ
 :שובלו ס״בו רוט ןייעו

 תועיספ ׳ג עסיפ שידקה םייסיש רחאל ׳ה ׳י^0 (ול
 הלפתה רסאש לבקתת לש שידקה ל״ר .׳וכו
 אלא יריימ אלד ג״י ׳יס ןשדה תמורת תבושתמ חכומדכ
 רבכש הלפתה םויסב עסופ וניאש ז״שה תרזח לש הלפתב
 לבקתת שידק רחא דע ן תממ הרזחבו שחלד הדימעב עספ
 ךנה לכו ,הרזחב ותלפתל וז העיספ ונ הלעהו עסופ זאו
 ש״ועי אתכירא הלפתכ ווה הלפהה רחא סירמואש םינונחה
 לבא ,ש״ועי א״י ק״ס א״מ ואייהו ב״כק ׳יס שובלה כ״כו
 סחסד ע״שהו עוספל ןימ הרזחה תלפת רתה וניאש שידק
 םיעבופ ןיאש גהנמה תוטשפתה לע ךמסד הארנ שריפ אנו
 םויב לבקתת שידק רחא ן״שה סא יכ סישידקכ ראשב
 ד״סד ן״ש .׳ב תוא הדולי הטמ ,אקוד הרזחב ןיללפתמש
 ה״נ ׳יס ל״סה ,ף תוא ׳ח ׳יס ג״שק ,ד״ע ס״פדו א״ע
 עמשמ ט״לק ׳יס ז״בדרה ׳ושת ירבדמש םגהו ,ו״פ תוח
 תועיספ ׳ג עוספל ךירצ םולב השוע וב שיד שידק לכבד
 א״י תוא בלצ הפיו ך״א תוא ג״י ׳יש םייחה ףכ ד״בהו
 ןיאש וירחא וכשמנש םינורחאהו י״טמה ש״מכ גהנמה מ״מ
 ןייעו .הרזח רחאש לבקתת שידקב א״כ תועיספ ׳ג םישוע
 תינווכה רעשו ח״י ;וקיתו ד״וי ןוקית ףול םינוקיתה ׳םב
 ץחש םשמ עמשמד ב״ע ס״לד הדימעכ לש ׳ו שורד ףוס

 ש״יע הדימעה תלפת רחא אקוד אלאב תועיספ לשולש ךייש
 רובע אוה לבקתת שידק תופיספש ןויכ כ״או .ק״ודו
 ידכ הרזחה רמאש םוקמב ורמואל ךירצ הרזחה תלפה

 :ק״ודו סהל יוארכ םוקמב תועיספה ויהיש

 ןייע לבקתת םירמוא דחא ליבשב סא ןינבלו (ןל
 ךרואב הזב ש״מ ׳ג חיא ל״בק ׳יס ד״התפ
 דחא ליבשב וליפא לבקתת שידק רמול ןילוכיד הלעדו
 ׳יס םייחכ ףכ ואיבהו .ש״ועי ןינמ שיש■ לכ ללפתה אלש

 :׳ג תוא ׳קה ׳עמ רזעילא קשמד ך״א תוא ג״י

 םש לע .וימורמב םולש השוע רמוא כ״מאו □ש (חל
 סייכפי ינש סל ש סימו שא םהש םיכאלמה
 ו״ט תוא השירפ ןייעו .שובלו רוט .וריבח הבכמ ־סא ןיאו
 ןיאו .׳ס תוא בבל רשוי ׳וקנ ל״ז בלל הפי רה וילע ש״מו
 רחא ס״י תרשעב אקוד סא יכ א״הב םולשה הבוע רמול
 ףד תונווכה רעשב ש״מכ רידב סעט שיש ינפמ הדימעה
 ןכו הדימעבו שי־קב הנשה תומי ראשב לבא א״ע ׳ן
 אלב םולכ השוע א״כ רמול ןיא ת״י תרשע לש שידקב
 סעט אלב ותונשל ץא ה״כ גויתב קוספ אוהש ןויכד א״ה
 ןיא הנשה תולפת דאשבד סש תונווכה רעשב כ״:ו ךרוצו
 רכזנ אל שידקנו .ש״ועי ׳ה רסח םולש ׳השוע אלא רמול
 ןמז לכב אלו ת״יעב אל א״הב הולשה ל״צש םיקמ םושב
 הרזחה רתא לב שידקב והימו קיספה תונכל ןיא ןכ לעו
 השוע םוקמב אוהש ןויכ סונשה השוע ל״יד הארנ ת״יעב
 .ש״ועי ו״ל ׳וא ליעל ש׳ימכ הדימעה תרזמ :ש סולש

 םינועו ךרובמה ׳ה תא וכרב ץ״ש רמוא ,א ׳י^0 (א
 עמש אלו שחלב רמוא ץ״כל םאו .רכו וירחא
 ןמא בהירמא רמוא םינוע להקה עמש קר וכרב ונממ
 א״י ד״בהו .אי׳קס א״מ .ההגהב ׳ו ׳יעס ט״לק ׳יס ש״מכ
 .ג״ע ט״פד ן״ש .׳א ׳יא ב״וס .׳א תוא ר״מאמ ,ט״הגהב
 א "אב ג״מרפה םנמא .׳ג תוא ל״סמ .׳מ תוא •5 ללכ א״ח
 ל״ז ם״רומ ירבדמ ׳זנה א״מה ירבד לע השקה ׳א תוא
 םש עמשמד ד״כק ׳יס ףוסו ׳א ׳יעס ו״נ ׳יס ההגהב
 ו״ס יג״לק ׳יסב ש״מו :המע הניע ריבצה ;מ עמושהד
 ןאכ כ״אשמ ץ־שכמ קר עמושד טאש ס.־כ ןמא םינועד
 ־ט חוא טילק ׳יסב ר*א השקה ןכו ם׳יעי להקה ןס עמיכד
 ןמ עמושה לגא ןמא הנוע ץשהס קר עפושד אק;לד בתכו
 ,׳ב חוא ז׳ר םיכסה ןכו ,שרפי יוכו ךורב הניע להקה
 חוא ו •ס ׳יס עיש■ רוציק ,'א תוא וכרב ינידב עייב רודיס

 :ז׳י תוא שניו ־ס ח״א !ג ,׳מ

 םשב בוחכ יתיאר .׳וכו ׳ה חא וכרב ן״ש רסוא םש (ב
 דע סרזסס וינפ ךפהל אלש ל״ז אריפש ןירה
 יתרסא אל ימימ ׳יסו יוכו ךרובמה •ה ךורב רמול םייסיש
 ליטה ,'א תוא ח*עם ,ד׳ע מ*פד ץיש .יריסאל יתרזחו רבד

 תוא



 םצ םייח ־ הנ ;'ם תוכרב תוכלה י חרוא
 רצויל וכרבו שידק ןיב םהירבח לע קועצל וגהנש םוקסג ב :(רוט) ו :רבב ךיראמ אוהש דועב ׳ופו

 :(ד״נ ןמיס ףוס ליעל ןייעו) .םה םיעוט םיבר יכרצב רבדל וא רוא

 עמש תאירק תוכלה
 :םיפיעס ׳ז ובו .היתוכרבו שיק.יניד חנ

 ונריכיו תומא ׳ד קוחרב תצק ומע ליגרה וריבח תא הארישמ תירחש לש עמש תאירק ןמזא א
 ןיקיתווכ התורקל רחבומה ןמ הוצמונ םויה עיבר אוהש תועש ׳ג ףוס דע הנמז ךשמנוב
 ץנה םדוק טעמ התורקל םינווכמ ויהש (סוצמה םיבבסמו םיונע סישנא ׳יס י״שרו .םידימלת ׳יפ)
 ץנה םע היתוכרבו עמש תאירק םייסיש ידכ (סינומרר וצנה ומכ המסה תאיצי ׳יפ) המחה
 הגה :דואמ הבורמ ורכש ןכ תושעל ץובל לכויש ימוד המחה ץנהב דימ הליפתה ךומסיו המחה
 :(א״פ מומיימ)ןראה לע שמשה ףוג ל: הלעיש םדוק תחא העש רופיש ומכ אוה המחה ץנה ריעיש

 םא

 הלוגה ראב
 ׳ס ג הידעס

 .גיהנמה

 ׳ם הוכרב א
 .םירחאכו

 סש ג יבלכו סש כ
 .סש ד

 םייחה ףכ

 :ז״י תוא שגיי ׳פ ח׳א ןב ,׳ה תואי
 חור שרדמב ורמא .׳וכו ׳ס ךורב וירחא םינועו □ש (ג
 סמשנהש •ימו סדאס ןמ םכל ולדח , קוספ לע
 ׳ה ךורב ךרביש דע םדאה ףיגב בשיחסל ססנכנ הניא
 יניא סאו יכרב דמ ופאב הנחממ איהו דעו םליעל ךרובמה
 לא לדח ש־מכ המבל בשחנו ראשנו סל סכלוה וכרבל הכוז
 הרשע רסא ריזחל ךירצ קלו ,סמנ אלא המב ירקח
 סיפד ץ״ש .ישפנ סמלשסל םהירחא הנעיו וכרב ורמאיש ידכ
 לדו ה״הלז י־ראה םשב איס שי׳קה רטש ח״עסנ כ״כו ,ג*ט
 יב רזיח וניא הרוחב קוסעלו דומלל םיכשמש ימ וליפא
 דעו םליעל ךרובמה ׳ה ךורב הנעיו ללפחיש דע וסמשנ
 יה דגנ חוביח ׳ס וב שי קל סמשנס וילא תרזוח זאו
 לד בלל הפי ואיבהו 1.לקע המשנל שיש ייחנרנ לש חימש
 סונא אוה םאו .דרי חוא ו׳נ 'יס ל״שמ ןייע ריעו ,'א תוא
 אביקע יברד אתיירב רמאי רוביצב ללפתהל לוכי וניאו

 :׳ע תוא ׳ן ׳יס ל״שסכ
 םש ןיא םאו .־וכו ־כ ךורב רמואו ץ״ש רזוחו □ש (ד
 ,ח״י. אצי אצ םהמע הנע אל סא אוה■ אלב הרשע
 ןואה .די •א יוא׳■ הרידב׳ הכלה .הדיגאיס םשב ג־,רס א*מ
 :יג חוא וכרב ינידב ע״יב רודיס ,נ*ע עיסד ןיש .ט״הנהב

 בזכ ,־וכו וכרבב ךיראמ ץ־שהש יגהנו .ההגה םש (ה
 לחג וכרבו הרוחה זכרב שחלב דמואה ח״סנ

 :׳נ סוא סדנש .ש״יעי רכו תיצמה סא
 ןכו .רכו חבתשיו ךרבתי םירמוא להקהו .דהגהב םש (י
 ׳יש ליעל ד״בהו ב״ע א״נד תונווכה רעשב בסכ
 לגא ןוגינה תפשנ אקוד נ־קס א״ס בתכו ,יא .תוא ח׳מ
 םינורחאה כ״כו ש״יעי םילכ רמאי אל סוביסה רמואש העשב
 םרמע בר םנש א״דרה בחכי ,ונחכ אל ל־ז ם־במרס והימ
 הז ינפמש הארנו י״בב ש״סכ והובתכ אל הידעס וניביו
 סיבסרהש ינפמ ורמואל ץאש ליסד ע״שב וגחכ אל לד ן״רס
 ובלד בחכ ׳ג ׳וא ד״החס ברסו ,יהססכ אל סירו פ־רו
 חירחשב ורמואלמ ענמנ אוה ןכלו קספה םושמ הזב םגמגמ

 וב ןיאד רובצה םע הנוע סיברעד וכרבב ררושמשכ קר
 ללכ לד ןרהא החנמ ברסל האר קש בחכו קספה םושמ

 ןויכד לד םידיסח חנשמ ברה םשמ בחכש ד״ל ׳יס גיי
 אל לבא םיברעב ורמואל ןונה רבדב קספה קופקפ שיש
 ,הז רמיל בוחכ ןיא לד ש״שרה רודיסבו .ש־וטי תירחשב
(0 

 ץאש ויחשורי ונישדק ריע הפ !•גכי לא חיב גהנמ ןכו
 ׳יס לישמ !ייעו ,תיברעב אלו חירחשב אל וחוא סירמוא

 :׳ע תוא ן״נ
 םידק ןיב םהירבח לע קועצל וגהנש םיקמ .ב ׳י^ס (ן
 שמשה תזרכה ןיינעל ,רכו רוא רצייל יכרבו
 סעכש !ויכ דיש ואל רצייל וכרב ןיב םעל הרכזא וזיא
 ןייעו ,׳ר תוא ריבדה חחפ ׳זירכה ירבד לא עומשל ןיקתיש

 :ב״וע תוא ץד ־יס ל״שמ
 סיחש ןיכרבמו .׳וכו תירהש לש שיק ןמז .א ׳י^ס (א
 הינפל םיחש כרעבו ,הירחאל רחאו הינפל
 ,*ונו ךיתללה סויג עבש קוספ לע סוכמשו הירחאל םיהשו
 הוכרב ׳זל סעע ביי ןיקית ףיס םינוקיתה ׳סב ןייעו <רימ
 תירחשב ינו תיברעב תוכרב העברא ורדסש םעעהו ,וללס
 ביתכד רקבל ברעכ םדיק ןמזה רדסבש. יפל שובלכ בחכ
 בורה םהש העבראכ חקל קל ׳יכו רקב יהיו ברע יהיו
 ,ריכע ׳רקיל וסינה םירחונה יגהו םדיק אוהש חיברעל
 ר״בארה סבב םעטכ בתכ ב״ע 'א ףד סהרדובא דירסו
 חושר חיבדע תליפתש ינפס היברעל הריתיה חא ונתנד
 ׳יס חקורהו .ס׳הגהב ג־סננכ דינהו .ןייש ויהיש ןניעבו
 .ברעב כ־אשמ היציצ תיצמ םי רחשבש ישל בסכ ח־־יש
 רעש ןייעו .׳א תוא ריא .יא חוא ייננהנ גסמש ואיבהו
 ונביכשה היד ג׳ע בינל תיברע חליפסד ־א שורדב:.תינוקה

 : היפו דיס בירעמו החנמ רמש ח׳ערפו .־
 סאש .׳וכו תצק וסט ליגרה וריבח חא הארישמ םש ^
 הברה קוחרמ וליפא ונריכי הגרה ומע ליגר
 ומכ אלא .בורקב וליפא ונריכי אל ללכ ומע ליגר וניא סאו
 ימלשוריה ששב ׳ב תוא ז*ר .םיתמ ץקל אבל ליגרש אינסכא

 :י״בב אבוסו ג■
 עיבר אוהב היעס שלש ףיס דע הנמז ךשמנו םש
 קיפ הנשמה ׳יפנ לד •םיבערה בסכ ׳םויה
 ןה הנשמה לכב םירכזנה. הועשה ילא יכ עדו לדו חוכרבד
 תועש ב״י שיש הועשה אוה תוינמזכ ןינמו .תוינמזה תיעשה
 דס רסא ולאכ סועש ׳ג דע רמאשו' הלילב תועש בייו םויב
 וא זוסח חפוקת םוי םויס היהיש דמא •םוי עיבר חולכ
 נ־׳לר ׳יסב ןמקל ליז ס״רוס כ־כו .י״ב .לקע חבט חפוקת
 הירא תגאש ׳ב ־יא ׳וס סירס .־ב חוא השירפ .יא ׳יעס
 א׳כ ללכ איח .׳נ חוא ז״ר .׳א חוא סימש ואיבהו ׳ה ׳יס

 חוא



 ףכ םייחה חנ ׳יס תוברב תובלה
 ןחלסה חאסב ש״יעי .יא חוא ז*י ־יס ט״ש ריציק .*ג חוא
 לט ארחב ארודססב ז*ט טשוסי ינפ ש״מ ץרית לד אוהש בתכש
 םיבטרה ירבדכ וחטוהש םיקסופ רוט איבהו הוכרב תכשמ
 סייס ץט ישוריפב ליצז זיגאח יירהמ לבוקמה ןואגה סנו ל*ז
 חיטש ןניבשסד לארשי לכב הארוהה הטשפ קש דיטה תוינשמל

 :,ה חוא אראו ־פ ס*א ןב כ״כו .שיועי תוינמז
 יוה יתסאמו .׳וכו חוטש שלש (ןוס דט הנמז ךשמנו □{£7 (ד
 תולטמ ןפוסו ןסלחחש בתכ יא ׳יס ד״הס לטב ןפוסו ןחלמס
 ו״סרו ג־לר ׳יסב שובלה לטבו .םיבכוכה תאצ דטו רחשה
 {ןוב מ*מ כ״כו החטיקש דט המחה ץנהמ ןיליחסמד בחכ
 חיא י״בנהב נ־הנכש .הברה הזב ךיראהש שייטו אדנ ׳ז
 רחשה חולטס ןנינמ ע״כל אכהד בחב א׳קס א־מה סנמא ׳ח
 ׳ב חוא ^ר׳א .ט־הנהב ןרהא די .,א חוא ביה ס״כו .ש״וטי
 םש עיש ריציק .׳ה חוא ליסח .ג״ע ג״צד ץ״ש ׳נ חוא ז*ר

 :׳ב חוא סיחיז יליתש
 (קוחה ימיב רהזיל שי ז״פל .רויס טיבר אוהש 027 (ה
 טיברו רצק םויהש רחאמ שיק חורקל רהמל
 חוא ב*וס •איקש ז׳ט בהובא י׳רהמ םשג יט .רצק םויה
 ט״יב רודיס .םש ל״סמ .םש ריא .יא חוא ז״טט 'א

 :גיס חוא וימ ׳יס לישמ ןייטו .יב חוא•שיק ןמז ינידב
 ח״רפהו .רכו ןיקיתוכ התורקל רחבומה ןמ הוצמו 027 (י
 חמלשה ןיוכל בייח הלחחכלד בתכ ׳א תוא
 בתכו ׳ב חוא י״כרב ואיגהו .שייעי הממה ץנה סט התאירק
 :ש״ומי ט״כל ח*י אצוי ;יקיתומ ארקי סאד רמאמ ןכ רימחהל שיד
 יוה .רכו ןיקיתווכ התורקל רחבומה ןמ היצסו 027 (ז
 הלפתו ש״ק (ןיעמל (ןרומה ימיב רקבב ימיכשמ
 ךראה ימעמ םיברו ןיקיתו חלפת התוא ןיאריקו הלפאו ךשחב
 םהילט סגנ רוא אלו ךכ ידי לט ופדרי רכש םירהייתמ
 הניאו ללכ חיי ואצי אל רמכ אלדו רסכ אלד וכלסחי הכשחב
 יקייד אלר יקיתט וא יקדרד והנהו הריחי חורו ארסוי אלא
 ווסד יאשישק ןנברל ןניזמד גיעאו .יקיחוב יקירס יקוב ולח
 ינווכל אביט יאיקבו יטדיו יפט יקייד ויה והניא יכה ידבט
 הצורה לכ אל לבא םימש םשל םכישטס לכש ןגוהכ אחעש
 ק״ומ םשב ׳א חוא לד בלל הפי .ליטי םשה חא לוטיל
 ןייט דוטו זיע הליגמ תחכומ ךיראהש המ קיזמב שיועיו
 הזמ ךשרנ דיטו .הזב ש״ס ט״י ׳יס ב״מ םייח בל ׳סב
 זירזה לכו והערמ שיא תאנק הליפאו ךשוח רקב ימיכשמ
 ןכ םג ואובי ז״יטו חבושמ הז ירה םדיק רומגלו ליחתהל
 סג ונל לא ןחי יחהו .תומשה תונווכו תוביתו תויתוא רסחל

 לישמ ןייעי .ודר ןידס םויל הקיפל תאז היהת אנש תאזל
 :׳ה ׳ואו ׳ב תואו ׳א חוא דיסב יה ׳יסנ

 סמחה ץנה םדיק טעמ התורקל םינווכמ ויהש 02? (ח
 ןיא ןכ תושעל ןיוכל לוכי וניאש יסו .יוכו
 רחא אלא הסחה ץנה םדיק ללפתהלו ש״ק תורקל םידקהל
 ץנה רמא אוה סלמתכל הלפתה ןמזש ינפמ המחה ץנה
 ןיקיתווהש הלחחכל םויה עיבר דט ךשמנ שיק ןמזי המחה
 ןימידקמ ויה אל טטמ הממה ץנ םדיק תורקל ןיסידקמ ויהש
 ססמ ימודמדב ללפתהל ןיוכל ידכ אלא שיק תבוח םושמ
 םושמ םגש א׳״ו .טיפ ׳יסנ םימכ התאיצי תלמחב ינייהד
 יפל המחה ץנכ םדיק התורקל ןימידקמ ויה שיק תבוח
 ינב בורל המיק חטש איהש הטשב התורקל שי סלחחכלכ
 אצויכו םיכלמ ינב אלא הממה ץנ רחא םינשי ןיאש םדא

 ול איא ןיקיתווכ חישמל ןיוכל לוכי וניאש ימ ךכיפל םהב
 תוחפל ארקיש ןיטל לכוי כ־אא סלחחכל הלפתל הלאג ךומסל
 הממה ץנ רחא ללפחיו יאדו המחה ץנ םדיק הנושאר ׳ס
 אל הז סג סאו המח ימודמדב ללפתי אלש ס״עא יאדו
 הלחחכל המחה ץנה סרוק היתוכרבו שיק ארקי ןימל לכוי
 רקיטהו הלסחל הלאג ךימסי אלו סמחה ץנה רחא ללפחיו
 הרבסל שוחל ןוכנ ןכ י־םטאו .הנושארה הרבסכ
 סמחה ץנה םדיק הנושאר ־פ תוחפל ארקלו הנורחאה
 המחה ץנה רחאו ןיליפתו תיציצ שבל אל ןיידעש יפ לש (ןא
 זיר .סלפחל הלאג ךומסיו היתוכרב םע הלוכ הנארקי
 ןיקיתווכ חושעל לוכי וניאש ימד לדו ש״ונה כ־׳כו ׳ד חוא
 חטדל שוחל שי קודקדב שמשה תחירזב הלפתל הלואג ךמוסש
 סמכ אכיאו היחווכ איחא אמויד ןיינוסד אטהירר ןויכ חיר
 קחצי חיש יסנ ראובמכ איבטירסו חד היחווכ ל־סד אתוובר
 אניזור ;יכהו בתכ כ״חאו י־ב ש״מכ חירכ קספ הי-ייבאר ןכו
 הינס ורמא אלש חדסל אה ל״זי בתכש תומחלמב לד ןיבמרהל
 הינס םע רמוגו םידקמ ןיקיתווכ רחבומה ןס הוצסל אלא
 אה הלפתל הלואג ךמוסו הינכ סט ליחתמ כ״כ ןיוכמ וניאשו
 סמחה ץנה סט ליחתי ןיקיתווכ ןימל ליכי יניאש ימד ןמק
 הניא ארקיש ומצט לע ריסחהל לדתשהל שי וסימו ןרמאדכ
 וירנ ייכרבס כ״כו ראובמכ ע״כד אבילא חיי אציל ןיקיתווכ
 ליזו ׳ט ׳יס (ןיס םולשה תוביתנ ברה כיכו ד״כע ש־וטי ־ב חוא
 הזיא רחאל בוט רתוי רומג ןווכמב םצמצל דאס השקש ירחא
 ןמז וא ץנה חטשב שיק רמאי םא ירהש םידקהלס ןיטוכימ
 חירה םהילע ךומסל םילודג םידימע ונל שי ץנה רחא טטומ
 םידקי םא לבא כ״נ יישר חטד ןנש רשפאו חירהו היחהו
 םיקסופב אלו סי׳שב אל העד םיש ןיא ץנה םדיק ללפתהל
 הזיאל אל סא ץנה םדיק הלחחכל ללפתהל יאשר היהיש
 איסד שמשה חרזו ד״בהו /דמע ל״נכ ךרדל אצויל יא סנוא
 ארקלו הנורחא הרבסל שוחל שיד ז״ר שימ םנמא .שיועי גיט
 שבל אל ןיידעש י״פעא סמחה ץנה םדיק הנושאר ׳פ תוחפל
 ׳יסו א״ס חוא ו״ס "ס ליעל ונבתכ רבכ ׳ונו ;ילפתו תיציצ
 ידכ ןיליפת אלב הלוכ הנושארה ׳פ ארקל ןיאד זיכ חוא סיכ
 שייעי וכו םתרשקו רמאישכ רקש תורע דיעמכ הארנ אהי אלש
 ןושאר קושפ םא יכ רמאי אל וא ןיליפתו תיציצ שבלי וא אלא
 ה״י אצוי דחא קוספב םירמוא שיד ןויכ אקיד ו־למכשנו

 םש ל״ז ס״רומ ואיבהו ייבו רוטנ ו״מ "סב ש״סכ אתיירואד
 :׳יסה (ןוסב ההגהב

 ,דאמ הבורמ ורכש ןכ תושעל ןימל לכויש ימו 027 (ט
 ותוא לכ קזוי אלו ב״הוע ןב אוהש ול חטבומו
 אמיא ותו ,םינורחאכו רוטה ואיבהו ב״ע ׳ט תוכרב .םויס
 הלואג ךמס אדח אנמיז אנורב בר לע וילע ורמא םתה
 ייב ואיבהו ,אמוי הילוכ הימופמ אכוח קספ אלו הלפתל

 .םינורחאכו
 הטש רועיש ומכ אוה סמחה ץגה רוטיש .הסגה 027 (י
 לבא ליז םיבמרה םשב רוטה כ*כ .יוכו תחא
 ירבדב יתאצמ תרחא אחסינבד לדו בתכ י״בב לד ןרמ
 תחא המש רושיט תחא העש רוטיש םיקמב בוחכ םיבסרס
 לד ןרס בתכ א־י ;יד ש־קד א״פ ם״במרה לע סיכבו ל״כט
 חירפה םיכסה ןכו ,ש־ועי תיתימא אחסונ איהש ז״ע םש
 ביקס אימ ןייעו .שיוטי ׳נ חוא ז״טטס כיכי .שיועי קיומכו
 וילמ שיסו תואסריגכ ןיב קוליח ןיא ןידס ןינעלד •בתכש

 שיהחמ



 ק םייח חנ ׳יס ש״ק תוכלה חרוא
 הלונה ראב אוהש 'םוי ג :לכויש המ לכ הרהמב התורקל םידקהל ולשי המחה ץנה םדוק התוא ארק אל סאה ב
 .סש הנוי יני ה וליפא ןיוכל אלו דומעל לכוי אלש םיטסלו היח ידודג םוקמב ךרדל תאצל םיכשמ היהש ןוגכ סונא

 ׳יסל ׳ח ׳!רע ספ ו וניתמי אלו הרהמ םיכלוה (ז״טלב אנאבארק) אריישה ינבש ואי ךבבל (לט) דע וליפאו הנושאר השרפ

 ^מיל!,ימ £53 ןנירה ריפש רחשה דומע הלעש ןויכד רחשה דומע הלעשמ היתוכרב םע התורקל לוכי ללכ ול
 טינל א״נשיהי יגב ןיא םגו םיטסלו היח ידודג םוקמב וניא םא לבא .רוא רצוי ירקמ ריפש םגוח ךמוקבו היב
 .א-נשיה ח הנוי :הנמז עיגיש דע אדוה וניא רחשה דומע הלעש רחא ךרדל אצוי ׳יפא כ״כ םיזפחנ אריישה

 םא

 םייחה ףכ
 א״דסמ ןואגה ברסי .ם׳רטי ב סוא איאב ג״מרפו ש״הממ
 ססכ ליח וז הסנכ ירנד לט גחכ ע״שהלט ורואיבב אכליומ
 תועט סז סגש הארנו ,סטש רושיט ליצי ס״טש םינורסאה
 רעשב ןככ החנמ ברס כ״כו ,ש״וטי הטש רושיט שילש ל״צו
 אחכונש חיכוהש רחאש ז״פ ןושאר רסאמ שמשה אובמ
 הז רוטישש ייפטא ליזו םייס .לד ןרמ ש״מכ איה סיחימא
 ס״רהמ סשמ הלטמל יסבסכש רוטישה ןמ לודג רסוי אוה
 הלטיש דט ש״ק תלמסה ןמז הז ןמזש סושמ ונייכ ראקשלא
 אלא וניא שמשה (ןוב לבא הטש רושימ אוה שמשה (ןינ
 הזב וכיראה רבכו ,ש״וטי ד״כט קד ישילש ינשו םיקד ינש
 ואיבהש להאה סוטיריו לסאל ביבס ׳ד ביסג דטומ להא ׳סב
 ׳יס ח״אח ד״בכ חייאר ורססו םינורחאהו םינושארה ירבד
 ונל הארנש םדיק סמא הטש אוה המחה ץנה בתכש ו״ל
 אצי שמשכ (ןיגשכ אוה המחה ץנהד ולעהו ץראה לט שמשה
 שמשכ חרזו ׳סג ןכו ,ם״ועי סיניטל ונל הארנו ץראה לט
 ץנהד הלטהו םינורחאהו םינושאר םשב הזב ביחרה ךיראה
 יסנ אוה ןכש בחכו םינימל ונל הארנ שמשהשכ אוה הממה
 ץ״בכי לא תיב גהנמ ןכו ,ש״ועי י״בב ל״ז ;רמ סטד

 םיללפתמש תולכק הברה םי ו״תשורי ונישדק ריט הפב םנו
 ץראה לט שמשה (ןמ אציש דט םיניתממו סמחה ץנה סט
 בר ןייטו ,ח׳י תלפת [יליחתמ ךכ רמאו םיניטל הארנו
 שימ ־נ תוא אראו ׳פ ח׳־א ןב ורפסבו ׳ג ׳יס ב״מ סילטס
 ואר תמא םטפש םירמוא יחטמשב ינפס אלא .ם״וטי הזב
 םישנאהש וארש רובטב אוהו התאיציב םמשל חווחחשמש םישנ
 בישמל בוס רסויד ל־נ שמשה תאצ דט ללפתהלמ םיניתממ
 תויגשה הארמב תוארלו ומויב םוי םמשה תאיצי לש ןמזכ
 הטש לכ סהיניט םירמל ואשי אלו ללפתהלו התאצ ןמז
 שי הזב יכ ואל סא שמשה אצי םא הילתכבו ןיגגב תוארל
 םהש ורבסי אלש ה״טו םישנה ינפמ שיחל םיו אתליס אשווא
 שי דיטו ,וימ תושממ הב םיש שמשה דובכ ינפס םירחאתמ
 ןילפחה ןמו הלפתכ ןפ סהטד וחיסי וז היאר ינפמש שוחל
 ׳יס ןמקל ןייעו ם*מכ חיטשכ הארמב תוארל בוט רתוי אלא
 ןמזכ םצמצל ןילוכי סניאד ג״טאו .ק״ודו ההגהב ׳א ׳יטס ד״צ

 תגקבו ב*ע ט״כד תוכרב ארמגב ירהש תפכא אל ןוויכב
 לד י*םר •יפו .הסמ ימודמד םט ללפתהל היצמ ורסא ח״יק
 ירחא תירחש ,המודא איהשכ המח ימודמד ל״זו חבשב םש
 יגמשמל״כט התעיקשל ךומס תיברטו ,המודא איה דימ הצנה
 ןמ היצמ אוהו הממ ימודמוד יורק המודא איהש ןמז לכש
 תאצל םיקד ינפ וא דחא קד ורמאחי םא ןכ םאו .רחבומה
 שי הזמ יכ .ק״ודו המודא איה ןיידטש חסכא אל קפס ידימ
 תאיצי רמא אוס המחה ץנה ינ םדוקמ םימל ןכ םנ היאר
 !"ט דוטו .ד*יב ש״מכ אלו םיניטל הארנו ץראה לט םמשה

 :איכ חוא ןמקלו ׳ח תוא לישמ

 שי הסחה ץנה םדיק התוא ארק אל סא .יב י^ס (אי
 יס (ןאד שובלה בתכ ׳וכו התורקל םידקהל ול
 כיחאו היתוכרבב הנמזב ש׳ק ארקי ןיליפתו תיציצ ול !יאש
 םחיני ןולמל וא ותיבל אבישכ וא ןיליפת וא תיציצ יל ויהישכ
 ארקיו רוזחיו ןיליפתד סשט תוצמ םייקל ירכ סהילט ךרביו
 קר הבוח םשל אלו וילע ןיליפתה דוטב תוכרב אלב שיק
 תוכרבד ק״ס ם־ארס ירבד לע ח״ל ואיבהו ,הרותב ארוקכ
 ינאו בתכו ׳א סוא תדע ,׳ט ׳וא י״בנהב ג״סנכש .ר־ם וא
 לע ןיתמי אל שיק ןמז רורעי סא יאדו רסוא
 ןנירמאדכו םהילט ןיתמי ןמז ךשמנ לבא ןיליפתו תיציצ
 ק״ס י*ם ׳יס א־מ כ׳כו ׳ונו ןיליפת אלב ס״ק ארוקה לכ
 בטומ ןיליפת ול ןיאש ימ ןכו ,׳ה תוא ׳יסכ הזב ר״א .ב״י
 ידכ וריגממ ןיליפת לואשלו רובצ חלסת רמא בכעתיש
 ןרהא די .םש ריא .םש איס .ןיליפתב ללפתיו ש״ק א־קיש
 ס״כ ׳יס ליטל כ״נו .יו סוא םש ב״וס .י״בגהב ויש ׳יס

 :ם״וטי םינורחאה םשב ס״כ חוא
 !יאו ׳וכו ץנה םדוק התוא ארק אל םא □ש (בי
 םירמאמה םינקזה ליבשב כ־היבל האירקה רחאל
 ןמז רובעי הז י־עש ןייכ דיחיב ללפתהל וכרטציו אבל
 ,׳ג ׳יס י״בונ 'ובו אטח םדאל םירסוא ןיאו עמש תאירק

 :יא חוא ס״טש
 רפסבו ־וכו ץנה םדוק התוא ארק אל סא □ש (גי
 רמאו אבס םק סיד םדיק א*כ ןיקיח םינוקיתה
 הנימ טנס ולאכ שיק תנוע הנימ טנמד ח״ת לכ אחיא ׳וכו

 :ג*ח בלל הפי .ש־ועי אליעלמ ןאכרג
 ריענ םי סא היהו .יוכו סינא אוהש ימ •יג ׳י^0 (די
 ישססר הברט םוי ןכו הליפ וא תמה תרובק

 א*פ ס״כ .רחשה דומע הלעש (ןכית תורקל ןילוכי ימחרב
 .׳נ תוא ב*י.ס .ג״קס א״מ .חינמ ׳רה םשב ביי ןיד םיקד
 .׳ג תוא א״כ ללכ א״ח .דדנ ג״צד ץ״ש .־ו חוא ז*ר

 טייפ ׳יסב ןמקל םדנ ר־ט ןייטו .דיוי תוא םיתיז יליתש
 :יז״סג ׳א ׳יטס

 ׳יפא .יונו ךרדל תאצל םיכשמ סיכש !ינכ 0ש (יט
 : ׳ח תוא ע״חס .ס־רכ םשב םש מ״כ .תושר ךרדל
 ליגר ׳יפא .רנו ךרדל תאצל םיכשמ היכש ןינכ □ש (זט
 .׳ח תוא ר״א .ס״ב .אוה סונאד ןויכ ירש אביט

 : םש מ״כה איבהש מ״רה ירבדמ מ״נו
 ול שי סג .־יכו היתוכרב םע התורקל לוכי □ש (בוט
 ר״א .היתוכרבו שיק רחא ותיבב ללפתהל
 ט״פ ׳יס ןמקל ןייעו .׳ו תוא ז״ר ,׳ג חוא ז״שס .׳1 תוא
 תולעמ ןיליפת חיניו .ד״סנ םשל ונירבדבו ,׳ח ׳יטס
 ונייהד ןנמז עיגישכו .םש ז״שמ .םסילט ךרבי אלו רחשה
 תומא ׳ד קוחרב תצק ומט ליגרה וריכמ חא הארישמ

 ונריכיו



 חרוא םייח חנ ׳יס ש״ק תוכלה
 הלוגה ראב

 ס״במרהו ףידהש
 ׳מנב םש י רב
 ףירה ׳יסל ■ח

 .סב ס" במרהו

 .סב ביאדה כ

 .׳ח הוכרב ל

 םש נ ׳י סש מ
 יאה בר העדל

 תוכרב אלב הארק םאו :דבעידב אצי יסונא היה אלש י״פעא רחשה דומע הלעשמ הארק םאמ ד
 ארק אלו סנאנ םאי ה :(ו״מ ןמיס י״ב) ׳ם ןמיס ןמקל ןייעו תוכרבה םע הנמזב התורקל רוזחי
 ידי הב אצויו עמש תאירק ארוק המחה ץנה אל ןיידעש ןויב רחשה דומע הלעש דע תיברע שיק
 אל םיטסלו היח ידודנ םוקמ ךרדל תאצל העש התואב סונא .דיה םאוכ תיברע עמש תאירק תבוח
 רוזחל רשפא יא הליל העש התואל השעש רחאמש םוי לש שיק תבוח ירי הב תאצל תינש םעפ ש׳ק זא ארקי
 ארוקמ הארק אלו ,ג העש הרבע םא ׳נ.ד העשה ףוס דע ךשמנ הנמזש פ״עאל ו :םוי התושעלו
 ׳ד העש הרבע םאונ הנמזב ארוקכ רכש ול ןיאו םויה שילש אוהש ׳ד העש לכ .־יתוכרבב התוא

 אלו

 םייחה ףכ
 ונירבדבו ׳ג ׳יעס ־ל ׳יס ןייעו •םסילט ךרבי זא ונריכיו
 תכרב !ינעל ההגהב ס״י ׳יס ףיסב !ייע דועו .ד*שנ םבל

 :ד״סנ םשל ונירבדבו תיציצ
 הלעש םדיק לבא יוכו רחשה דימע םלעשמ םש <יח

 ייכרב .אצי אלד רורב רברה רחשה דומע
 :יד םוא

 א־סה שימ ׳ורו רוא רצוי ירקס ריסש םגו םש (טי
 דע המכשהב כ*כ רוא רצוי רמול !יאד ה־קס
 היקס ט־האנ ואינכו .שרפי ןבלל תלכת ןיב סיכע ריכיש
 ל״ז ןרמ ירבדל םיכשהו ז״קס ר*א וילע השקה רבכ
 ןיימו .*ה תוא ש*,ר ןמז ינידב טייב רודיס כ*כו ,שייטי

 :׳ה חוא איא ג״מרפ
 אצי יוכו רחשה דומע הלעשמ הארק סא .ד ׳יעס ח

 ליגר אהי אלש אוהו סייס דועב .דבעידב
 אלא ןכ וריסה אלש ןויכש אוכ טושפ י*ב בסכו .ןכ סושעל
 חושטל ליגר חויסל םדאל ןיא קחדה חטשב וא דבעידב
 אל םוי לכב ארוקהד חיבה בחכו ,ליכע קחודמ אלש .ןכ
 ליגו אהי אלש ידכ הינש סעס החורקל ךירצו. רבעיד אצי
 רבטידב אצי שדחב סמא םעפ אמלעב יארקאב לבא ךכב
 ד*כע טושפ רבד אוכפ יפל ע־שה ואינה אצו ןניטקנ יכהו
 רימאמ ןייעו .ימ תוא ריא .יז חוא י״בנהב גיהנכש ואיבהו
 ינש הארק) םאר יד חיא ס״דפה ירבדמ עמשמו .ד תוא
 אל ותו ליגר יוה הז רחא הז רחשה דומע; הלעשמ םימי
 ייכרבה כ״נו .ש״ועי החורקלו רוזאל ךירצו 'דנטיד ירקימ

 :ש״יעי ירקימ ליגר ינמיז ירחנד ׳ו חוא ףיס
 דע היברע שיק ארק אלו סנאנ םא .יה ׳י£?ם (אב
 ןנה אל ןיידעש ןויכ רחשה דומע סלעש
 ׳מ (ןד היכרב אדמננ םש עמשמו .יוכו שיק אריק סמחה
 ץנה םדיק אוס םא םסוא רמאי שיק לש הוכרב םנד איע
 ןכו ברעי דשאכ אתוא רמאי אל ונביכשה תכרב קר המחכ
 םש ימיל אירהל כ־כו ׳מ ׳יס סוכרבר ק״ס ש״ארהב עמשמ
 אחגילפ שיש ינפמ אלא ,שרעי ייימגסו יכדרמה םשב טימחוא
 לכר ל״נ דרי חוא הלעמל שימכ יוה המיא סמחה ןנכ ןמזב
 הנארקי ןדאה לע שמשה *ןוג יתאיצי דע העבמ סוחס ראשנש
 ןנה דקיעד ליטל טבחכש םנהו ,ל״בס םושמ םוכרב אלב
 לכ תאצל ידכ אוה• ןראב לט שמשה תאיצי אוה .המחה
 ליעל ש־ועי רשאכ קפסנ םידקהלמ רחאל בוטר סיפדה

 :דרי םואו ׳ח סוא
 דיינ בסכ .יוכו זא ארקי, אל ׳יכו סונא ■היה םאו םש
 ריפ חינד ןסכ חחנמ לעב ברה םשמ חיל 'יס
 םדיק ה״ע הלטש דחאל ריס םהינש ארקל אקוד ונייהד
 עיניש רחא םהינש ארקל וא סירחש לש שיק ןמז עיגיש

 רימ חיברע לש תמא ארקל לבא .סמחה ןנס םדוק הנמז
 ןמזה עיגיש רמא חדמ&הו םוי לש שיק םדיק היע סולעב
 םהינב ארוקש ייסעא הלסזמל רסומ הזש סיי לש שיק םשל
 :יב תוא י״בגסב ב״מב איי ואיבהו .דיכע הסמה ןנה םדיק
 יגה העשה (ןיס דע ךשמנ הנמזב י־סעא .ו ׳י)^ם (בכ
 ׳יפא ׳יכו הארק אלו ׳נ העש הרבע סא
 ז״שס •ר״וי סוא ריא .ד־קס ז״ט .ייב .העישפב וא דיזמב

 : ד״ע צ״ד ן״ש .יה סוא
 רכו חיעיבר סטכ לכ היתוכרבב התוא אריק םש (גכ
 ׳יס שיר ןמקלדכ הדוהי יברכ הלסח ןמז אוהש *
 ינמד רמול זדנ גילסד ןאמ .אכילו ׳ט סוא השירפ .ייב ,סיפ
 כ׳כו ש״ועי י־בגכב ג״הנכ ,חוכרבב הנארקי אל ךליאו

 :היכ סוא ןמקל ןייעו ׳םינורחאה
 .יוכו תיעיבר סטש לכ היחוכרבב ה01א ארוק םש (דכ
 אלש ומצעב האורו הלילה לכ רועינ היהש יס
 אסיא םויה ריאה רבכו ןשיש סרוק יוארכ ללפתהל לכוי
 ןשיו שיק ארקיו סיוש שבליו רחשה חיכרב ךרביד הסנקחב

 יס ול שי סאו ,ללפתי זאו םויה סיטש ׳דל ךומס,םיקיו
 ךריצ ןיא ;א שיק !סז ריבעיש םדיק יאדוב וחוא ארקיש
 סימרהל םייחה (ק ,סיחוכרב יצב שיק סורקלו ןיליפת סינהל
 ד חואו ׳נ חוא ׳ו ׳יס ג״שק ןייעו .ךיב סוא ריי ׳יס ליז

 :יס סוא עסש תאירק ןמז ינידב ע־יב רודיס ואינהו
 אלב ארוק הארק אלו •ר הטשי הרבע סאו םש (הכ
 חוכרבד קיפ ש׳ארה כ־כ ,םויה לכ היתוכרב
 ,שובלה כ־כו .רוטה קסס ןכי ןואג יאה בר םשב ריוי ׳יס
 סיאז״ר ,׳ב תוא סרנ .יכ סוא חיקמב ב״ס .איי חוא ריא
 והימ .יו סוא ליסח םש ןיש ׳ג סוא איכ ללכ איח -.ד״יי
 הינפל ךרבסד נ״י ןיד שיק סוכלסמ א״פ בתכ ליז ם״נמרה
 .שייטי חוטש שלש רחא ארקו דחיא ׳יפא םויה לכ הירחאלו
 (ןיסב אידרה ואינהו .ש״נר ־שורחב בחכ קו• .ייב ואינהו
 ׳יסב ז־בדרה םיכסה ןכו .שדטי י־בגהנ גיהננו יאה רעש
 ׳ט (ןד ןייצל ןושאר ברסו ׳ז היא חירפה עירכה ןכו ,וינק
 .שיופי קרסה םיכסה ןכו .ינ חיא ףוס הדע דינהו ,ברעי
 ורפסמ קרסה לע השקהב המ ־נ חוא בלל הפיב ןייע!
 שוחל שי הזה ןמעב בסכ םשד ט״מ ׳יס איח ץיבעי תלאש
 לט כ־ג השקה הז ןמשכו (ןידע השעת לאו בשי ל״נסל
 הראמע ר״רהמ ברסי .ש״ועי עיבר ׳ישמ ומצע ז״בדדה

 בור לבא וילע בסכ םיקד א־סב. ליז םיבמרה לע ורואיבב
 הלפח ןמז איהש ןמז וצ' שי אקי׳ד עברא דע ל־ס םיקסופה
 יאלוזא רירהס ברהו ,םש בלל הפי ואיבהי .ש״וטי דחוי אלו
 שיק ארקש ימד בסכ א״ל ׳יס ביח לאש םייס חיושב
 .ש־ועי ךימסל סמ לע ול םי תיעיבר העש רמא היסיכרבו

 ואיגהו



 אק טג חנ ׳יס ש״ק תוכלה םייח חרוא
 תיברעב ןי טולשת הל שיש א-יס םויב הארק אל םא ז :םויה לכ היתוכרב אלב הארוק הארק אלו

 :םיקלוח שיוע םויב ןיטולשת הל שי תיברעב ש״ק ארק אל םא ןכו
 :םיפיעס ׳ה .ובו .רצויב הנושאר הכרב ןיד טנ

 בלמ איצוהל םויב הליל תדמ ריכזהל ונקתב ךשוח ארובו רוא דצוי םלועה ךלמ וניחלא י׳אבא א
 םיסורקיפאה

 הלוגה ראב
 וג לכ ס ןואב
 .םייח■ וניבר סמ

 :םש ע

 .3י חוכרג א

 י״ל ידימלת ב

 .םש
 םייחה ףכ

 לבא ליזו בחכו .ד חוא שיק ןמז ינידב ע״יב רודיס ואיבהו
 קפסב ומצע סינכבלו ע״שס קשפמ זוזל ןיאד יאדו הלחחכל

 ■ ברסו ,ל־כע סובכטס סניא חסרבהד סג המו הלטבל חוכרנ
 ךדבל טירכה ב־י יים ביס סילטפ בר ־סב ס״סלז ס־ירהמ
 ■ס -ס ףסוי דוט ורפסבש אלא סלפסס ןמז ומכ הוצמ דמ
 ןייטו ש״וטי ל״ז ןרמ ירבדכ קספו וב רזח זיי חוא אראו
 שיק לש סיכרנה רסאיד לינ ביטו ׳ז חוא י״ס ׳יס לישמ
 חקולסמ סב םיד סכרב לכד סיכב םימכ סוכלמו סש אלב
 וטראש יפ כ״או ,חוכלמו םש אלב ססוא רמאי םיקסיפה ןיב
 ׳פמ הלפחה רדס לכ ללפסי ׳ד הטש דמ רסאחנו םנוא
 שיק לש חוכרב קר רסא ומשו רסא דט ךליאו הדיקעה
 היצמ טיגס אל ןיירטש אוהו חוכלמו סש אלב םחוא רמאי
 :*נ זרוא ןד ׳יס לישמ ןייע דועו ,טיפ •יס שיר ןמקל ןייטו
 וילט לבקל ידכ ,סויכ לכ סיסוכרב אלב ארוק □ש (וכ

 :דיוי 0!6 זיר ,םימש חוכלס לוע
 הל שיש םירמוא שי םויב הארק אל סא יז י^ס (זכ
 ךכד הארנ .םיקלוח םיו ׳יכו חיברטנ ןימולשס
 הל טיקנ יכד ןל ולייכד יאמ סופל ליז ןרמל אנידל לדכ
 יכהו הנורחא ארבסכ קיספל ומעד אייו םירמוא םי ןושלב
 היברע ללפתה אלו הטט ח״ק ־יס ןמקל םיפס תצק עפשמ
 ללפתי כ־׳סאו ירשא רמאי תוכרב סייו רצוי רמאש רחאל ׳יכו

 חטד אוהש הארנ ןכו ,׳ו חוא ייכרב ,שיק ריכזה אלו חיי
 חיק ׳יס ןמקלו ןיקלומ םיו א״י תרבס איבה ןאכבש שובלה
 העט ליזו בתכש ןיקלומ שי תרבס א״כ בתכ אל ׳נ ׳יעס
 תוכרב חייו רצוי רחסל ללפתמ יוכו תיברע ללפתה אלו
 שיק לבא הלפתל הלפת ןיב קיספהל ירשא ליחתי כ־חאו
 ירשאב ליחתי קר תיברע ימולשתל ארקיו רוזחי אל היתוכרבו
 *יכי ירשאב ןיליחתסש שיק סש ןיאש החנמ הלפתב ימכ
 עירכהש המו ,םיקלוח שי תרבסל םיכסמ אוהש עסשמ ליכע
 ׳יסנו םש ייכרנה וילע בתכ רבכ הנושארה ארבסכ סירפה
 ׳ד חוא ר״נממה ביכו ,ש׳יטי תועירכמ ויתויאר ןיאד זיפרח
 אנירל חירפהכ ריאהו יבצ תלחנ ברה חעדד גיסא ל״זו
 יריאמכ תעד אוהש ס״כו שובלה ברכו ןרמ חטדכ ןניטקנ
 ןימולשתר אניד יטקנ וכליכד םיקסופה תוימחסמ חכומ ןכו
 רשאכ ם״ק ׳יפא רמאי אל !כ סאו ׳וכו שיקנ סלו הלפחב
 םינורחאה לש וז הערכהו ךלוה רשי םהירבדב קדקדמה הארי
 חיאבו ובלכב וז ארבס תאצמנ אל תוכרב אלב שיק רמול
 ןכו םיוטי ל״כט ׳וכו *ןסוי תיבב ןידה רקימ איבה םשמש
 עט עיקר ץ*ם •־ז חוא זיכ ללכ א״ח •איי חוא זיר תמד
 תלפת רחא איהו ןימולשח חלפת ינידב טייב רודיס ,גדנו

 !׳ז תוא ג״י ׳יס לישמ ןייעו ,א״כ חיא תיברע
 .׳יכו רוא רציי םלועה ךלמ וניהלא ייאב .׳א ׳יעס (א
 שמשכ ריא לס םוי לכב ;יכרבמש אסטט ונייה
 שמשה רואש יסל שימג אלא ןיכרבמ ןיאש רנב כיאשפ
 חירס ,יגהנש םיקמ קרסנ תוססותה היכו ,םוי לכב שדחתמ

 :גיע ץי זיש ׳'א זייא
 שמשסח וז הכרב ליחתמשכ ׳וכו ריא רצוי □ש (ב
 דוסג האירבה סליטב אוה רשא די לש הלפהב
 רעש ,רובידה דוסב האירבב אוהש רצוי תלפת דגנכ השעמכ
 ףד הלפתה חסונבו דדנ ס״י ףד שיקו רצוי שורדב •ויכה
 ׳יס לישמ ןייע דימו שיועי סימ ׳יסב גיסל ד״בכו ב״ע אינ
 טד דומי ה״ד 'א חוא סימ ׳יסבו ב״ל תואו ז״כ תוא היכ
 רצוי תכרבב ייש ןיליפתב שמשמשכו ם״יעי ׳יכו המדקה
 ךשומ ארונו לש ארובו תביח רמוא אוהשכ שמשמל שי רוא.
 טייד םש ׳ווכה רעשב שיסכ האירבה םליע לא זמור אוהש
 התע שמשמי אל םאר לש הלפתב לבא .ם״וטי א׳ע
 תלפתב ועיגהב אלא רוא רצוי תכרב תלמחב
 ריש ןיליפתה תוליצאב םהינש יכ ר״שתג וב שמשמי זא חיי
 ׳וטה רפשב ראובמכ רובידה 'ימבנ הלפתהו השעמה ׳יחבב
 ונירבדבו הדימטד ׳א שורדו רחשה תלפתד ׳ג שורדו ׳א שורד
 ןוילגב יטב ליז ו״שרהמ םשמ בותכ יחיא1 ןכו ,־■ועי ליזנה
 םש לד ברס שימ לע איס שיקה רעש לט ח״טרפ ׳ס
 זוחאל ךירצ רוא רצוי אוהש האירבה םלוע תיילט תליחתב
 רצויכ יכ שיא ,ליזו בוחכ ׳וכו יישחב שמשמלו ןיליפתב
 ןכל ונילצא ראובמכ ׳וכו האירבה םליעב סה םהינש יישחו
 חלמת דט רישחב אלו אקוד יישחב רוא רצויב שמשמי
 ר״שחג שמשמל ךשוח ארובו לד ברכ טימשה ןכנו הדימעכ
 םשב ריע חיקרו ביט ץי ז״ש כ'כי •י'כג ל':ט
 םדוקו יישחב שמשמי רוא רצוי ליחתיש םדיקש לד ברס
 ׳א חוא ליסחה כט1 ,שיועי רישתנ שמשמי ללפתהל ליחתיש
 רישחב שמשמי אלו יישחב שמשמי רוא רצוי רמואשכ לדו
 םיגהונ ןכו דיסכ ס״ע ל״צכ שמלד מ׳׳י תלפת םדיק אלא
 כ*כו ,ל טע לא תיב שרדמב םידיסח להקב ויהשורי קיהיטפ
 חלשב 'פו חומש ׳ס ח״א ןב ,׳ב תוא ד״י 'יס םייחה ףכ
 תואו ׳ז חוא איפ האירבה תלפתב ס־מ שימכ אלדו 'א תוא
 רצוי רמואסכד איקס סיכאבו טיהגהב ןרהא די ואיבהו ׳מ
 שיועירישחב שמשמי ךשומ ארובו רמואשכו י״שתנ שמשמי ריא
 ס״י תלפת רמואש דט שאר לש ןיליפתב שמשמי אצד אלא
 םדיקו ׳ונו יחפש ינדא קיספ רמואש ימא שמשמל שיו לדמ
 תוליצאה םליע תלחתה םיקמ איה םשש הלפתב ליחתיש
 :שיוטי דיע חטד הדימעד ׳א שורד *וסה רטשב ראובמכ
 תלפתבו רוא רצוי תכרבב וגיצמ הנה .רוא רציי םש 0

 ךל רמול ׳ף ןס קמ ב־א לכ םי זימהבבו חיי
 םוש אלו טר טנס ןיאו ןטש ןיא ׳גה ולאב ןיוכמה לכש
 ,יחדוטסב סנ אלו ותלפתב טלוש ׳וכו ףצק ףצש ףא גרטקמ

 ¬ב¬ע קי 1׳ש •זיסט
 יכ רוא ןיבו רצוי ןיב קיספהל ךירצ .רוא רצוי םש (ד
 .םש ןיש .םש זיטע .רורצוי טמתשי אלד יכיה
 ש״ס ׳א תוא ח־מ ׳יס ליטל ונירבדב ןייטו .םינורחאה כ*כו
 : שיוטי וז הכרבל םיכיישה םיקודקד תצק ריכה רעש םשב



 םייח טנ ׳ייס ש" ק תוכלה חרוא
 בירעמ ורבדב רשא רמאו העט םאג ב :ךשוח ארב אל רוא ארבש ימש םירמואש םיסרוקיפאה הלוגה ראב
 םיברע בירעמ ורבדב רמזי םא לבא אצי תורואמה רצוי םייס םנו רוא רצוי רמאו דימ רכזנו םיברע
 רשא ךשוח ארובו רוא רצוי רמא םאו אצי אל תורואמה רצוי םייס אל וא רוא רצוי רמא אלו
 סא רוא רצוי קר הלסח רמא אל סא ה״הו הנה :אצי אל םיברע בירעמ םייס םגו םיברע בירעמ ורבדב שיאיה ׳יסל םג ג
 ז !תואמה רצוי םייס םא לבא :(ש״ארהו רוטה ןכ שרפל ומצמ ירבד) אצי אל סיברע בירעמ סייס

 ןויב

 ףכ
 יכ יסנודהאי רובס ןרכי זאמ רמואשכ .זאמ ודבל <״
 שורדב ׳וסס רטש .דמ סש יינסכ ׳ס ׳ינ זא
 ד■׳ ׳יס סייסה ףכ .רדנ ץי 1״פ >אדנ םייד רצוי תנווכ

 :׳ד סוא
 וארקנש ויאנצ ירש דמולכ .םישודק תואבצ חןו?ר (ו
 םילה ושנ ןישלמ סירש תוכס שוריפו .םישודק
 רמול ונקחש המו .םש ץש ואיבהו .א״דרס •םטה חטס לכ
 ומייקתנ אל יכ עידוהל חבש לשו לוח לש רצויב אתיב אפלא
 אל םא רמאנש הרותכ רובטב אלא םהיתודלותו ץראו םימש
 הרותהו .יחמש אל ץראו סימש תיקוח הלילו םמוי יחירב
 רסאש הזו תויתוא ביכ אתיב אפלאמ תויתואמ תאצוי הלכ
 ביכב ךב תיזח שרדמב רסואו ןב החמשנו הליבכ בותכה
 .ךב היהיו ביכ ךופהו הרותה חא ןהב תבתכש תויתוא
 ביט סיר ףר להקיו ־ס רהוז ןייטו .םש ץש .םש אדרה

 :שיוסי סס שימ
 דמא סש אוהו סייס תיר ויתרשמ רשאו היתרשמ רצוי (י
 םלוכבש ןורחא אוהו םיו אביו טסיוד ביס תומשמ
 אלש ואו ׳ואב ויתרשמ רשאו ל־צ ןכלו סיהלא ויפ ׳יגב אוהו
 .םש רוכה רטש .ר אלב ויתרשמ רשא רמול םיעוטה םתואכ
 קר םלוס ךלמו רמול ;יאד ז״טטה םש בתכו .חנמ .הש ץ״ש
 ׳ו סמ קיתעה ליז איררה לבא םיוטי םלוס ךלמ ׳ו אלב
 .א־ט איצד ז״ס ואיבהו .שיומי סלופ ךלמו םייח םיסלא בתכו
 ףכ .׳נ חוא ליסח .׳א תוא חיטש ׳ו תוא רייי 'יס נ*שק

 :יז חוא סש םייחה
 רמא םש אוהו גיבא חיר סירובנ םירורב םיבוהא <״
 .ביט סיר המיאב םישוע .ביס לש םש ןמ
 זדנע .םויה יחוא לכ קוזינ וניא וללה תומשב ןיוכסה לכו

 :יד חוא ליסח .ביע איצד ןיש
 ייכ ־ושחב ליז ןיטונ יד אירהמ ל״צכ סהיניק ?ןצר (ט
 בילר ףדו .םש ן״ש ,ט־הגהב גיהנכ .יא ׳יס
 חוא דיהחפ .׳א חוא חיטש ־ז חיא דייי 'יס נישק ׳ריע

 :׳נ חוא חומש ׳פ ח־א ןב .יג חוא ליסח .יב
 ץמקב היכו ץמקב הישה צ־צ .הרהטבו השודקב <י
 תרמשמו וסכו הרהט ימדב ומכ ףטמ י
 ףכ ,ק רמול רהזי הלהצב ןכו םש ץש .הימחנד הרהטה

 :׳ה תוא םש סייסה
 םשנ ביקש א״ס בתכ ןיכידקמו ןיראפס זיחבשמ <א'
 !יינב אלו סדנב םליכ דיל ׳יס ויירהס י
 השש רפסמל סיליטו ןיינב לכה ןיסרוג שי בתכ זדנעה לבא
 םימחרב ׳יגב סנ ךיפצס לש םשה ןיכסכ ׳ש ־יגב ׳ן םימעפ
 קיספהל ןיכירצ ס״מב םירמואש םתואו םימב לכס ןיסרונ שיו
 .םש ז״ש 'איבהו .ךלסכ לאה םש חא ןיבו םיכילממ .ןינ
 ןיחבשמו ןיכרבמו ל״צד בתכ םש ליסחהו .ב״קס שיהחמ קיטו
 סיכסכ ןכו .הביח ףוסב ;ונו .הבית בירב י־ייב םלוכ יוכו

 םייחה
 :יה חוא בלל הפי ןיימו .םש היהלז ס״א ןב

 ביטיה ןיעה שיגדהל ךירצ תורובג לטיפ תימחלמ לעב (בי
 דיפלה שינרי סנ .וימ לב ארוקכ אהי אלש
 ׳ה ינפל הבית לכב םג .וימ רעב אריקכ אהי אלש ביטיה
 הוק תניחב םג .יס ינבל ארוקכ אהי אלש בטיה איפה שיגדי
 היופר תיבב הבק ארוקכ אהי אנש בטיה !"יוה שיגדי ׳ה לא
 .ףלאב ארוקכ אהי אלש איהה שיגדי הרהמ תביח סג .י״ס
 בטיה ףלאה תאירק ביחרי ׳ה סאמ הכרב אשי קיספב ןכש
 סייחה ףכ .םש ל״סס .א״ט ב״צד ץש .תמ וימ ןבוי אלש
 שובנ אל ןטמל רמאי אלו .םש ח״א ןב .ריוי חוא דיי ׳יס
 םינורחאה םשב םש מ*א ןב .םלכנ אלו שובנ אלו רמאי אלא
 םש בתכו .ליז שישרה ׳יסבו טייב רודיסב אסרינה איה ןכו
 סדובט וארוב חא דונטל ץפמה ׳ה ארי לכל יוארד ל״סחה
 דט תויוארה תואחסונה ורודיסב םושרל סמח הדובע המילש
 ראשל וא וינבל כ*ג ליעויו איטחי אלו ויפב תורוגש ויהיש

 :ודסלמיו ורודיס ומקיש אמט
 ןושל ןושלה הזנ וניאש ייפעאו רכו ךשומ ארובו □ש (גיי
 רואה רדעהב אלא וניא ךשומה ירהש האירב
 לפונ ךכיפל יכ א־יו .אוה ארקד אנשילד ןכ םירמוא ז״כע
 ץראל הטמל םמשה לגלג לגלגתה יימש יפל האירב ןובל וב

 :יבלכה םשב ב״ע ךיד ך״ס .ךשומהאב
 בייח אמיס םא .יוכו ךשוח ארובו רוא ־5יי □ש (יי
 ףיס טישב בוחכ ח׳י שירחא איצומו וז הכרבב

 :דיסב םשל ונירבדב ;ייעו ט״ס ־יס
 םיברע בירעמ ורבדב רבא רמאו הטט םא .׳ב ׳י^ס (וט
 יכרדל דמא לכ ליז סיכירחארד גיטאד עדו יסו
 חיני ־א חוא י סיד ןייע ריסהו ארמגכ ירבד שרפל הגת
 ןרמ ירבדכ םימיכשמ םה הכלה ןינטל מ״מ יג חוא השירפי
 .יא תוא זישמ .איקס זיסה כ״כו שובלכ קספ ןכו ש״וטי לד
 המדו הזנ ךיראהש 'ג חוא ר״מאסב םייעו .ד חוא ר״מאס
 םיקסופה לכ ירבדל אציד חירפה םימ בתכו ח״רפה ירבד
 חוא זיר .שיוטי אצי םלוכ ירבדל אצי אלד שדמו אצי אל

 :־ג חוא שיק תוכרב ינידב טייב רודיס .יא
 ליז ןרס הנה .׳יכו רוא רצוי רמאו דימ רכזנו □ש (זט
 אקוד איה דיסה הז סא ותער הליג אל י״בב
 הכרבה רוזחל ךירצ רתוי רחאתנ סא לבא רוביד ידכ ךותב
 רצוי רמאו הכרבה םייסש םדיק רכזנש לכו אקוד ואל וא
 ךיה אקוד ןניעבד ׳יפ ח״בה םנמא היל ירק דיס יוכו רוא
 ריא כ*כו •שרעי אצי אל רתוי רחאתנ סא לבא רוביד ידכ
 ליז קמ ירנדמד ליח בתכ 'ד חוא רימאמה לבא .יב ׳־.יא
 מ־ס החיתפב ריא רצוי ריכמב ןניטנד שיעאד ראובמ ייבב
 ליחתהו העטש רמא רוביד ידכ ךיח דימ םריכזיש ןניעב אל
 ןינכו רוביד ידכ רחא ׳יפא אלא םיברע בירעמ ורבדנ רשא
 םירפש חחופ המכחב םיברע בירעמ ורבדב רשא רסאש

 הנובתב



 בק םייח טנ ש״קתורלה חרוא
 הלמה ראכ דיחי רצויבש השודקהש א״י י ג :םיברע בירעמב קיספהש יפ לע ףא אצי רוא רצוי חתפש ןויכ
 ׳י5י ייימלח י םהירבדל שוחל שיוי רוביצב אלא תרמאנ הניאו הגלדמ דיחיש א״יויי רופיס אלא הניאש יפל הרמוא
 'מ״5ק?8ססל5־י' דימיו הנושאר ארבסכ גהנמה ט:פ רבכו הגה :הרותב ארוקכ םימעטו ןוגינב הנרמא' דיחיש רהזילו
 ס5יי :(תולספה חסונב ינומיימ תהגה) :סר לוקב התוא םירמוא תאז השודק ןינוגנשרי התוא רמוס

 ףכ
 םיבכוכה חא רדסמו םינמזה תא ףילחמ םיחמ סנשמ הנובתב
 ארובו רוא רצוי ליחתהו זא רכזנו הלילו סמוי ארוב ־וכו
 ב״ימו לטמ אצ' תוריאמה רצוי ייאב םסחו 'וכי ךשומ
 ס״בהכ אלדו ע״שה ירבד תוממשמ כ״ג אוה ןכד רוע בתכש
 ונל אציד ח״בה סש ש*מ םנ .א״ע ץד ץשה ואיבהו .םיופי
 בירממ ורבדב רשא היסא י״אנ תירחשב רמא םאד שדח ןיד
 ארינו ריא רצוי רמא רוביד ידכ רחאל אלא דימ רכזנ אלו
 שייס אצי תורואמה רצוי ה״מא י״אב סייס סא ׳יכו ךשוח
 תירחשב הטמש.ימ כ״או .םרעי וירבד החד סש ר־׳מאמה
 םייש אלש לכ ר*כח רכז: אל ׳יסא סיברע בירעמ רמאו
 רוזחי אלו תוריאמה רצוי י״אב יוכו רוא רצוי רמאי הכרבה
 תורואמה רצוי ה״סא ׳"אב רמאי אל סנו .הכרבה שארל

 :ליבס םושמ
 רכזנ אל םאו .׳יכו ריא רצוי רמאו דימ רכזנו םש (בוט
 רמאי אלא קיספי אל הבר הבהא רמנש דמ
 .יס ׳יס ש״מכ בכעמ וניא תוכרב רדסד ח״י רמא רוא רצוי
 ואיגהו .ב״ס ׳יש ב״מ קדצ טסשמ לעב בתכ ןכו .א״קש א״מ
 ז״ר .א״מ ך ףד ן״ש ־יד תוא ד״וי ׳יס נ״שק .ט״הגהב ג״הנכ
 חוא ר״אה םנמא .ד תוא ש״ק ינידב ע״יב רודיס .יא תוא
 יארו סלימתכלד אריהנ אלד ׳זנה א״מה ירבד למ בתכ ׳ב
 רוא רציי רמאיו קיספי אלא ע״כל שיק םדוק רוא רצוי ןקתנ
 ׳יס ׳יסב אהיאדכ הבר הבכא (וירבדב הינכל ל״נכ) (רסא)
 תוכרבש עודיש רדשה בברעל אלש ירכ ינמס יל עכו .רטע
 איה ח״י הלפתו האירבכ םליע ׳ימבב םה עסש תאירק
 ׳ימב ןוקיתל ךיישש המ רמאי ךיאו תוליצאה סליט ־יחבב

 :קיידו תוליצאה םלוע ׳ימב !קיחש רחא האירבה םליע
 .יוכו רצוי קר הלמס רמא אל םא היהו •הנכ םש (יח
 רימאמה ש׳מכ הז ןידל הדימ יסנ ל״ז ןרמ

 :םינורחאה וקספ ןכו .ש־יעי ׳ה תוא
 רצוי חתפש ןויכ תורואמה רצוי םייס סא לבא םש (ט'
 רשא תורואמה רצוי סייס סאו .וכו אצי ריא
 םיברמ בירעמ ירבדב רשא אכסיא וא םיברע בירעמ ורבדנ
 םותימה רחא ךלוה לכהד סושמ אצי אל תורואמה רצוי
 ךירצ תירחשב סניקיתכ הלוכ היהתש הכירצ המיתחהו
 בירעמה ייאב תיברעבו דיחלב תורואמה רצוי ייאב םייסיש
 תוא סיחס אציד א״יו .׳א חוא ז״שס .ס״ב .דומלב םיברע

 :׳ב 'יטס ס״ר ׳יס ןמקל ןיימו .יירח םשב ׳ב
 מ״סרס בתכ .׳יכו רציינש השודקהש א״י .,נ ׳י£?ם (1
 ירה דמעו בשוי היכ םא וז השודקב ך״ק 'יס
 ואיבהו סכמ וניאש רכינ בשיו דסומ היה םא לבא סמוט הז
 המורת ׳פ ק׳סוזב לבא .׳ה חוא ריא .חייעו טיהגהב גיהננ
 אלו בשיימ אקוד ל״צ יז השודקד בתכ ב־ע בילקר ףוס

 ריא ביקס אימ ואיבהו הנקה רפסב ביכו .שייטי דסוממ
 הדימעכ חרזחד ׳ב םורדב חינוכה רעשב כ*כו .׳נ חוא
 .יא ייא גייס .דיש סדיסטה חרזמ רטש וממס .דימ חילד

 ס״נמרה תגושסו תכרב
 ז״ס סי׳במרס ה השעמל הכלה וברזחש ויבא לע דיעה ונבש ח״אגו
 יארוטנ ברהו גיהנמהו םחורי ׳יברו א״בשרהו הלפת ׳להמ סייחה
 המורתו אי׳בשרה ו רהוזהו ךורב יברו אנריוימ רזעילא יברו

 ..,א ׳וא ע״יב רודיס .גימ א״צד ן׳״ש דרי יוא ד״וי ־יס גישק
 תשודק היהו .׳ב תוא תומש ׳פ ל־ז חיא ןב ׳3 תוא ליסח
 תונווכה רעש ירבדמ סט דמועמ אלו בשוימ ליצ ןויצל אבו
 רעש ח־ערפב אידהב אוה ןכו .הדימעה תרזחו ־ד שורד
 ואיבהו ׳ה חוא םש ריאב עמשמדכ אלרו ה״פ ת־ס תאירק

 :׳ב חוא איא ג״מרפ
 רובצב אלא תרמאנ הניאו סנלדמ דיחיש אייו םש (אכ
 םינוע םלוכ ןיאד עטא הרשע םש שיש לכו .'׳וכו
 השודק רמול וסינה אל ןידעש ׳ד וא ׳ג שיש אלא דחאכ
 רוביצב תרמאנ בישמד ןיפרעצמ דבעידב ה״פא ץישה םמ
 היהו ם״ועי וכרבו שידק ןינעל סימ חוא ןיס ־יס ל״שמכ
 וכרבו שידקל ןיוש םהינידד ןויצל אבו רצוי תשודק ;ינעל
 הדימעה תרזח תשודקב קר .׳א ׳יעס ה״נ ׳יס ט״שב שימנ
 םינווכמ העשת ויהיש ידכ דחאכ םינימ הרשע אקוד ךירצ
 ןמקל קימו .ש״ועי סימ תוא הינ ׳יס ל״שמכו ן״שס היכרבל
 ליבשב ודבל ללפתמ דיחישנד ׳נ חוא סירסה ש״סו .יט חוא
 הזו שחלב וליפא הרמוא רוביצ אכיאר ןויכ אבל רחיאש
 ׳ו חוא ר״מאמה וירבד לע השקכ רבכ דטע עטל . .הכסימ
 ןיאד םירבוסה א־ילד עסשמ םיקסופה לכ ירבדמד בתכו
 רבד לכ ןרכ איה יזהשודקד ל*ם השודק התוא רמוא דיחי
 םדאל ול ן־אד יכיה יכו ׳וכו וכרבו שידק ןינכ השודקבש

 ויהיש ינפמ ׳וכו וכרבו שידק רמול תסנככ תיבל אבל רחיאש
 תיטסשס אוה ןכש בתכש ש״יעיו רציי !ישודק נ״ה רוביצ סש

 :ג־ט איצד ץ״ש ד״בכו .ש״וטי ע״שב ליז ןרס ןושל
 ןיגינב סגרמאי דיחיש רהזילו םכירבדל שיחל ■שיו □ש (בכ
 םע הרמואשכ וליפאד !טנו ביסו .׳וכו םיממעו
 אהיש ידכ הרותב ארוקכ םימעטו ןיגינב התוא רמאי ץשכ
 סא וליפא וא דיחיב ללפתמשכ וילע רובשי אלו ךכב למוס
 הרסואל לישמ יניאו בכעתמש םימטפ רוביצה םע ללפתמ

 דועו ןיריסחסה ידי תאצל ול ליעומ למסה וזו ץשס םע
 היה הלפתה חסונב םירדוסמה םיקושפה לכ ל״ז י־דאה ירהש
 חי׳מ ׳יס לישמה הרותב םיבותכה םעטהו ןינינ יפכ םרמוא
 :ש״ועי ׳ט חוא ט־׳מ ׳יסבו םימלועה !ובר ה״ד ׳א תוא

 ןוגינב הצרמאי דיחיב רהזילו םהירבדל שוחל שיו םש (גכ
 ןושלבש ןויצל אבו תשודק ס־הו .׳וכו םימעטבו
 םשג י״ב רכו סיסמסבו ןוגינב הרסואל רהזיל ךירצ שדיקה

 :ימ ׳יס ד״החו סדרפה רפס
 הנושארה הרבסכ גהנמה טשפ רבכו .ההגה םש (דכ

 רבדל דרחו אריכ שיא והימ .התוא רמוא דיחיו
 םיבר יכ םירסואה ירבדל ול שיחל אלא גהנמל חיגשי אל ׳כ
 םימעטו ןיניכב הרסואל רהזיו ׳ה תוא ג״סאבב ןיייצסכ סה

 ־ :ל׳ז ןרס שרמו הרוחב ארוקכ
 ןינועשכ שי .׳וכו תאז השודק ןינועשכו .ההגהב םש (ידכ

 ןיליפתה 'ןיקשנמ ןויצל אבו תשודקו תאז השודק
 המיאב ־הלודג הנווכב השודקה חונמל ךירצ יכ ;וכנ וניאו

 האריבו



 םייח טג 'יס ש״ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 ׳ת ׳*ס ןשדה
 ןכש סדרפה ׳סבו
 תבושה ז .וגהנ
 ׳ד ללכ ש״ארה

 .ט״י ןמיס
 םשנ הנוי ׳יבר ח
 ה״מלו מ״ר

 .ץבמרו
 ׳ט ימלשורי ם
 ש״ארהו־הנוי ׳יברו

 5״שה םייסיש םדוק סייסל רהמיו הנה :תחמ רובצ חילשה םע רמוא תיברעו רצוי :וכרבי ד
 הרמא אל סא והימו (ס״יר ןוניס חקור ,םוכרב תוכלהמ א״ס ינומיימ תהגה) צ״ש רסא ןמא הנעיו
 איצומ צ״שה ןיא. והימ יקב אוהש פ״עא דיחיה איצומ צ״שה ולא תונרבד אצי צ״שמ הפמש קר
 הבהאב לארשי וסעכ רחובה םויס רחא ןמא הנעי אלוח (וחמש ימ ׳פ י״רה) ׳ימ תוחפב דיחיה
 רחא דומעל ךירצש ןיגעב רצוי תוכרבב העט םאט ה :(א״ב ׳יס ןמקל ןייעו) קספה יוהד םושמ

 ויתחת

 םייחה ףכ
 לכוי אל סשודקס רמואש העשב קשנמ אוה םאו הארינו
 חיסי אל סא הז תושפל א־א יכ חומילשב התוא תונפל
 ךלמה ינפל דובכ ךרד הז ןיא ריפו .הנווכה ןמ ספמ ותפד

 וליקאו רמא רבד השופ ושדקמ אוהש הפשב ארינו לודג
 .ךלמה ינפל דובכ ךרד הז ןיא הוצמ בוביח ליבשב השופ אוה
 'תעשב ןיליפתה קשנל ךירצש הז רכז אל ליז ייראה םנו

 :(ןידע השפה לאו בשו השודק םירמואש
 .תחנב ךישה ספ רמוא תיברמו רצוי תכרב .׳ד ׳י^ס (וכ
 הנפיי .ץשה םייסיש סרוק סייסל רהמיו .ההגה .
 שיארה המדכ ןכספד ליז םדימ חפד והז .ךישה רסא ןמא
 תוכרבמ סכרב םוש לפ ןמא תונעל ןיא ליז ןרס תעד לבא
 ש׳ארה ירבדכ םלועה יגהנ אל סיס ליזו ייבב בחכד שיק
 אלא שיק תוכרבמ סכרב םיש רמא ללכ ןמא םיניפ םניאו
 ןיא בושו התמיתחו הכרבה לכ הלסב הלמ ךיש םס םירמוא
 ביכו .ויתוכרב רחא ןמא הנוס ל״ה ביאד ןמא הינעל סכל
 ש״ארה גהנמכ גהונ היה אל אוהש בימ שרושב. קיירהס
 ןמא חונמל סלופה וגהנ אלד אוה וירבד ׳יפו .ליכמ הזב
 תורואמה רצוי רחא אל שיק תוכרבמ סכרב םיש רמא ללכ
 למ תוכרבה רמואש ןויכד קספה םושמ הבהאב רחא אלו
 וילע ןיכרגמש רבדה ןיבו הכרבה ןיב קיספהל ול ןיח ש״ק
 ךישה ספ םירמוא הלמחכלד אלא הנוי ׳רס םשב י״ב שדמו
 סנ יארודד ש״ארה תעדל םג תאצל ידכ יוכו הלמב סלמ
 יוהד םישמ ןמא תונפל ול ןיא ץשה םס םייש םא ש״ארהל
 הז ירה 'ילכאש ׳ג קרסב אינתו ויתוכרב רמא ןמא הנופ
 עריא םאש היסרה םשב כ*חא ייב ש״סו .י״ב שימכ הנוגמ
 אלא שיארס תעדל אוה ןמא יירמא הנוע ךיש םדוק םייסש
 הפיי ץש םדוק םייסל רהסל צ־אש היאר ונממ איבמש קר
 חיפש קיפי קיידו שיופי הצחתכל תאצל ירנ םליפה סישוס
 'א חוא ייסמ כ״כו ׳ב חיא איס ׳יס הירעו .'ס חוא
 יא הכרבב ןיב ללכ ןמא תינעל רמוה אל ליז ןרמ הרבסלד
 ץש .'ג חוא איס ■יס ייכרב נ*נו .ש״יעי •ב הכרבב ןיבי
 חוא עייב רודיס .שיקירהס םשב •א תיא איא כ״כו .נ־ע ויפד
 ןמקל ןייע וי.פו חיכ תוא ןמקל ןייעו /ד חוא בלל הפי .יג

 :דיסב גיכ חוא םשל ונירבדבו .׳ג ףיעס ויש ,יס
 תוחפ דיחיה איצומ ן״שס ;יא וסימ .ההגהב □ש <זכ
 תוחפב איצומ ןיס !יא יקב וניאל ■יפאו .הרשפמ
 תוא םיתיז יליתש .יד חוא זיר .היקס שיהחמו איס .הרשפמ
 וניאש עיכל תוכרב ראשנ לבא הלפתו ש״קב אקודו .וימ
 תאצל הצורו יקב אוה סאו .םש איס .הרשע ןניעב אצ יקב
 וימ ׳יס ליפל ונירבדב ןייפ תוכרבה ראשב וריבזי תכרבב
 תאצל ןיאו רימחהל שי ביעי הזנ אחנולס ונאבהש סינ תוא

 :יקב וניאש יס אלא וריבמ תכרבב
 ומפב רחובה םויס רמא ןמא הנעי אלו םש (חכ
 רצוי רמא ןידה אוהו .׳יכו הבהאב לארשי

 תורואמה רצוי רחא תינפל הברה םיגהונש ומכ אלו תורואמה
 ל״שס ;יימו ׳ב תוא א־ס יס ויכרב .לארשי ומע רחא אלו

 : ויכ חוא
 ךירצש ןינפב רצוי חכרנב הפפ םא .־ה ׳י^ם (טכ
 ׳יעס וינק ׳יסב ןייע *וכו ויתחת רמא דומעל

 : 'ב ׳יעסו ׳א
 הצר סאד פסשס •וכו ליחתהל ךירצ ינשכ ןיא םש (ל
 ׳ז תואב סידה לבא .ייב .יאשר שארמ ליחתהל
 כ*א ימלשוריהכ וקספ םינורחאהש ןויכ יאשר וניאד בתכ
 ינשהש ןונכו .ויקס איס .הלשבל הכרב יוה שארמ ליחתי סא
 ךכיפלו ןושארה העפש םוקמ דע רצוי תכרב ׳רמול ליחתה
 ןיידפ סא לבא ןישארכ הפמש םוקממ ןיש תויהל ליחתמ
 עינה אל קירפ וא רוא רציי תכרב רמול ינשה ליחתה אל
 םוקממ וא שארמ ליחתהל ךירצ הז ןושארה העפש םיקמל

 : שושפ איהו םש אוה רשא
 ונייהד ׳וכי השידקמ ליחתמש ונייהד .ההגה םש (אל
 םשמ הפפ םאו .םינפואב הפס סא םינפואב
 םיפופש תוכרב ראשבש ייסעאו ׳יכו ךורב לאלב ליסחמ ךליאו
 ש׳סכ ןישארה ספסש הכרבה שארמ ליחתהל ינשה ךירצ סב
 ף׳סכ אבישמ השידקהש אכה ינאש ׳ב ׳יעס י*כק ייש ןמקל
 הפמ סא ןכו .םינפואב קחתשא וא העפ סא ןכו .הכרבה
 ומוקממ ׳ה דובכ ךורב קוספ יוה ךירנ לאל דחא
 לאלמ ליחתמו השודק לש קיספל ךייש איהש הכרב ףיסכ
 .׳ה חוא ר״א .ז״קס א״מ .׳ח חוא השירפ .שיבל .ךורב

 : ׳ס חוא ז׳׳ר ׳ז חוא איא ג״סרס
 רובנהו לודגהג ומצע אצמו ש*ק תוכרב ךרבמ היהש ימ (בל
 ריבגה לודגה ךשדק םשמ יאק יא ול קפתסנו
 אוה שורק ארונהו רונגכב וא סלופ תבהאבש ונחפב ארונהו
 .׳ג ׳יס ;ראה ירש .הנושאר הכרבל רוזחי רוא רצוי תכרבבש
 ׳א הכרבל רזיח וניאש בתכ א•׳ ׳יס ס*אח ריינ 'סב לבא
 .םייפי לקהל תוכרב קססד ׳ב הכרבל רוזחיש *ביס תויהמו
 ןכו ׳גימ איצד ץש .ם־הגהב ׳ס ׳יס ןרהא די םיכסה ןכו

 ׳יסדיד הנח הירק ח*וש .ייכ רשתב דיד ר״כב איסרהמ םיכסה
 ׳יס ליסח .׳ב תוא ס״יב רודיס .יח תוא דירי ׳יס גישק .׳א
 ¬ס ׳יס דיהתפ ןייעו .יד תוא הומש ׳פ מ־א !נ .יכ חוא ׳ס

 ;בילק חוא ־קה תואב גיח ליכזה שיעו 'ג תוא

 ןיב תירחשב ;יב םליע תבהא הינש הכרב .יא ׳י^ןם
 בתכו ליז ם־בסרסו ףיירה םשב ייב .תיברמב
 שורד תונווכה רעשב ליז ברה כ׳כו .דרפס ינב גהנמ ןכש
 יסל הנר הבהא רמול יואר קא ליח איע םייד רצוי תנווכ
 ונחנא הסמו תוליצאה סלופנש דסחב איה הבר הבהאש
 אסוז הבהא איהש םלוע הבהא ליצ קלו האירבה תולכיהב
 םלועב הסמל ןיידפ איה רשא סלופ תארקנה תוכלמה לש

 האירבה^־



 םייח ס טנ ׳יס ש״ק תובלה חרוא
 ליחתמש וגייכד הנה :קספש םוקממ אלא ליחתהל ךירצ יגשה ןיא ךליאו השודקמ הג ט םא ויתחת
 תוהגהו ןידמוע ןיא קרס ש״ארהו י״רה) שארב ליחתהל ךירצ השודק םדוק העט סאו ךליאו השודקמ

 :(רוטו הלפת תוכלהמ י״פ ינומיימ
 :םיפיעס 'ה וכו .הנווכ םיכירצ םאו עמש תאירקל תוכרב ןיד ם

 ךורבב תחתופ הניאוב (זנכשא לכב ןיגהונ ןכו הבר הבהא א״יו הגה) םלוע תבהא היינש הכרבא א
 ש"ק ארק: ב :חפ ׳יס ל״ע הרותה תכרב תרטופ איה םאו רוא רצוי תכרבל הכומס איהש ינפמ
 םע ש׳ק תורקלו רוזחל בוטש ל״נו ש״ק אלב תוכרבה ארוקו רחחוי ש״ק ח־י אצי הכרב אלב

 תוכרבה

 גק
 הלוגה ראב

 א"י תמרג א
 .ף״ירה ןנכלכ

 .רוט ב
 ,שירינוג״י סש ג
 יאה גל ד יד
 איההמ א-נשלהו
 3״י ד הוכלנד

 םייחה ףכ
 לכיס דוש אוס םלוע תבהא יכ ראבתנ הנסו ,האירבס
 ם־קהרמס ח־עסב כ*כו .ל־כע האירבבש דסחכ אוהש הבהא
 םלוכ יכ הנשה חומי ראשל נ״הויי חבש ןב קוליח ןיאו גיס
 עודיו ריס וימ רמש חיעב ראובמכ האירבד תולכיהב םה
 ןכו .קיהו שדעי תימשו א״מ ב׳צד ץסה שדנכ אלדו ן־חיל
 ויתשורי ונישדק ריע ךותבש ץבכי חיב ידיסח גהנמ
 ןיב חבשב ןיב לומג ןיב םלוע תבהא א־כ םירמוא ןיאש

 :רבד אמע ןכו .כיהויב
 ־א ׳>א סימ *יס לישמ ןייע "םלומ תבהא הינכ סכרב □ש (ב
 ךיישש הס ׳ח חוא דיכ ׳ישו רכו םליע חבהא הד
 ם״קה רעש חיעפנ ש״מו .שיועי חונמה רעש םשמ וז הכרבל
 ןיימ ׳יכו ךסש חא הבהאלו ךדסילו ךל הידוהל ליצד ג״ס
 ליצד ליז ו־חרהומל ייכ 'סב אצמש בתכש ב״ט ב״צד ן״שהל
 יואר היהד לד בלל הסיה שימו ,ש״ועי הבהאלו האריל
 םשבש דריה דגנ הבהא ירהכ ־וכו האריל הבהא םידקהל

 הונסה רמשג ןיימ .שרפי ׳וכו םשבש הנורחא איה דננ האריו
 הבהאהו םשבש דריה דגנ האריהד בתכש אדנ סרד
 ירמאמ רפשב ןיימ רומו סיימי םשבש הנושאר איה דננ
 שיר חיל רמש ח׳מו ס״דנהב נ־מ חיל (ק אשנ ׳ס ייבשר

 :ק״ודו א־י הוא ןמקלו עס
 הבהאב תיה ירבד לכ תא םייקלו רמואשכ! (ג
 ידמול ידי קיזחמ תוצמ ללכב ןיוכי
 ׳ס רימבו נ*א ׳ס השיסב ימלשוריב ורמאש ןויכ הרוח
 ודיב קפיס היהו הששו רמשו דמילו. דמל םיכס םישודק
 חא םיקי אל רסא רודא ללכב זירפ קיזמה אלו קיזחהל
 סיללססמ ונחנא ירהש רסא כ־או ,שרמי תאזה הרותה ירבד
 תושעלו רומשל דמללו רוסלצ עיסשל ליכשהלו ןיבהל ונבלב ןתו
 רשא רורא ללכב ז*רה קיזמה אלו קיזחהל ודיב שי סא ירה
 ללסחהל ךירצ כ־א תאזה הרוחס ירבד לכ סא םיקי אל
 ראהו ־נ חוא חרר "הבהאב חיה ירבד לכ תא םייקלו
 הרותה תודוסב ויניע חא ׳ס ריאיש ןיוכי ךחרוסנ וניניע
 חיר ברה דיבכי ליז ץ״בעי י׳רהמ דיסחה גרה סדככ

 י ׳ד תוא חרר ואיבהו שדעי ביס דד ותמדקהב
 אל ןעמל סירוד־סג ש״מכ אלו ליצכ םלכנ אלו שובנ אלו
 וערז לע ולא תוביח תרימאב ובסנ ךיסשיו .שובנ

 :ייח ביהיענו ז״כועב המילכו השוב ול ומרגי אלש
 תמכחל הכזיש שקבל ןימי םלכנ אלו שובנ אלו ורמואב

 ליסח .ןדנ ןוקיח םילשהל הכחשו הרוה ירתסו הלבקה
 : 'ג חוא

 ׳נ רוכזי וז הכרבב .םלוע תבהא הינש הכרב םש (י
 ולאו תיציצ ׳סב דחאו השפ תוצמ םהש תוריכז
 ,יניס רה דמעמ רמזל ןייכ' .טכלס ונתברקו ורסאב םה
 ןל תודוהל הבהאב .קלמע החמיש הריכז לודנה ךמשל

 אלו ודמילו ׳הל תודוהל ארבנ הסהש םירמ השעמ הריכז
 יתאצוה רשא רמאישכ תיציצ ׳סבו .ו״ס ריהשל וב רפסל
 חינווכה רעש .םירצמ תאיצי רוכזי םירצמ ץראמ םכתא
 איס .ג׳ס שיקה רטש חיערס .ביט שיד רצוי תנווכ שגרדב
 ׳יס עשק .יד תוא ז״ר .׳א סוא ־/א .ט-הגהב איי .ב״קס

 :׳ס חוא הומש ׳ס ח״א ןב •׳ו חוא ליסח .דיי תוא ד״וי
 רינזל ךירצש םירגוסש םיקסופה ןמ הברה םי םנמא
 בלב יגפ אלו ססג רמזל ךירצשו תורמז הרשמ
 רשעה יקוסס רמאיש !סח ויחיצמב ׳ה ארי לכל יואר ןכלו

 :ךכ םוי לכב רמאי יא •םירודיסב אבומכ תוריכז
 תאיצי .תוריכזה רשע תיצמ םייקמ ינירה ן״הבקיל
 .וישי עשרה קלמע השעמו .ןמסו .חבשהו .םירצמ י
 רבדמב סיבקהל וניתובא וסיצקהש סמו .יניס רה דמעמו
 וניתובאל חושמל םעלבו קלב וצעיש המו ילגמב טרסבו
 תריכזו .האיבנכ סירמ השעמו .׳ה תוקדצ תעד ןעמלו
 רקיעו .לימ חושעל חכ ןתונכ אוה יכ תרכזו תוצמו .םילשורי
 רומשלו ןהמ ךשמנה תלעותה ובל לא ןחי יכ תוריכזה תוצמ
 .םש ליסח .הברה ןיללוכש אצמי םהב קימסהש תושעלו ראמ
 ולא תוריכז רשעה רמול שיו .עי 'יס הירא תגאש ןייעו
 םיזמרנה תוריכז ׳רה רוכזי סנו הירחא וא הלססכ םדיק
 ייראהד הימופמ קיסנד ןויכד חיציצ 'פבו םלוע תבהא סכרבב
 חושמל שי אלא חוגשל ןיא הזה םיקמנ םרכוזל ךירצד ליקיצז

 :הימכשו הזו הז
 .זימ ׳יס ליעל ןייע תיהרב חרטיפ איה םאו □ש <ה

 :׳ז ׳יעס לט םשל ונירבדבו
 רזיחו שיק חיי אצי הכרב אלב שיק ארק .־ב ׳יעס (י
 אצי ללכ ןארק אנ ׳יפאו .׳וכו תוכרבה ארוקו

 שיק ידי לבא אתיירואדמ ונייהו .איקס א־ס .שיק חיי
 :ז״חאש תואב ןייעו .שיהחמ .אצי אל הנקתכ

 ייב ןייע .רכו בכעמ וניא תוכרבה רדס .,ג רן^ם (ז
 רדס אקיד רונצבד אייש הזב אחנילפ איבהש
 אל וליפא דיחיבו חובכטמ פ*כע תוכרב לבא בכעמ וניא
 אל סא דיחיב ;יג רובצב ןיבד אייו .בכעמ וניא ללכ ןרסא

 כימא םרסואל ךירצ סיכעו אלא .רכעס יניא ללכ ןרמא
 ןיאד טישה קסש הכלה ןינעלד א״קס זדנה בחכו .םרעי
 .םיומי הדנא םרסואלו רוזחל ךירצו רובצל רימי ןיב קלחל
 ריגממה וילע שיסו חירסה שימ ןייעו .׳א חוא ר ׳סאמ ביכו
 תא וז סינכעס תוכרב ד־סלד ייצג סס בסכ דוע .׳א סיא
 ידי *ןאו החבכעמ התרבח חחא הכרב אלא רמא אל םא וז

 היתטרב אלב שיק ארוק סא יסנ היהו .אצי אל ךריבש וז
 חונכעמ םניא חוכרב דימלו .אצי אל הנקתכ שיק ידי ךא
 אצי אסיס ש״ק ידי היתוכרב אלב שיק ארק םא וז הא יז

 : סז רמאש חואב ןיימו .שרפי
 סס סנ)
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 :תוכרב תבוח ידי אצי הנושארל היינש םידקה םאש בכעמ וניא תוכרבה רדםה נ :תוכרבה

 :הבלח ןכו .דוצמ התוא תיישעב תאצל הנווכ תוכירצש א״יוי הנווכ תוכירצ תוצמ ןיאש א׳יי ד

 ראשהו ותבוח ידי אצי אל לארשי עמש אוהש ןושאר קוספב ובל ןויכ אלו עמש תא ארוקה" ה
 אוהו אצי עמש תאירק תנועב ולאה תוישרפה חינמ וא הרותב ארוק היה וליפא ובל ןויכ אל םא

 :ןושאר ׳פב ובל ןויכש

 ןיי
 םייחה ףכ

 גישאו .רכו אצי הנוכארל הינש םירקס סאש □ש 0י
 זווכלמ הב ןיאש הכרב לכו ךורבב חחחופ הניאד
 ארוקשכ ךא הסרגמל סכומש הנקסמ ןויכ מימ הכרכ הניא
 ב״ה .ג יקס אימ •מ*כ היכלמו םש סב ןיא שיסב ססוא

 :׳נ סוא ז״ר .*א סוא
 היהו .׳ונו אצי הנושארל הינש םידקה םאש םש (ט
 םניא ש־ק םדוק שיק רמאלש סכרב רמא סא
 ידוקפ ׳פ רהוזה ירבד יסל םנמא ;,ב רוא ריא .הונכמס
 רצוי סנוכ שורד חונוכה רפשב ליז י״ראסו בונ סיר ךד
 הדימעה דפ רוא רצי,י סכרב סלסהמד בסנש ד׳פ ח״י ךד
 סה םלוכו סולכיה ׳ז הב שיו האירבכ םלוש תניחבב אוה
 סכרב תלמתב יכ אוהו רוא רצוי לש ולא סוכרבב םיזמרנ

 םשמו ריפסכ סננל לכיס אוה השד לודב ךורב לא דפ רוא רצוי
 םשמו םימשה םצע לכיה אוה ונחי חומימנ ךורב לאל רפ
 תבהא דפ םשמו .הגונה לכיה אוה רכו וביטב שדחמה דע
 .הבהא לכיה אוה ביציו תמא דע םשמו תוכזה לכיס אוה סלופ

 .חתפס יחפש ינדאו .ןוצרה לכיה אוה הדיספה דמ םשמו
 שימכ סולכיה ׳ז שי חיברפב ןכו .שרפי רשאכ קיק לכיס אוס
 •ש״יעי ב־פ כ״ל ךד סיברשר ׳א שורד חונוכה רעשנ םש
 רדס ךססס אוה ןכ _ אל סאד רדסה לס אקוד ליצ כיא
 תאירקו רוא רצוי חינרב ידי לע םינקתנכ תומצועה תיילע

 : ןימ יעדויל עודיכ עסש
 .הנווכ תוכירצ חיצת ןיאש םירמוא םי .ד ׳יעס (י
 אקורו .הכלה ןכו ׳וכו הנווכ תוכירצש אייו
 .הנווכ חיכירצ ןיא ןנברד תוצמב לבא אחייירואד תוצמב
 גיהננ .ביס ׳-ס ב־ח קדצ עסשמ ך ׳יס אימ זיבדרה
 ןייעי .נ סוא ריא .ג",־יס א״מ .ס״פקח ייסס ס־הנהב
 ןדס תעד ימנ אוה ןנד בתנש ׳ד תוא עיסת ־יס חירסהל
 יאו הנווכ יפב ;גברר תיצמב םגר לדנ ליז אוה לבא ליז
 שדיק יארקמ ׳סנ ל־ז אימרהמ סנמא .שיופי קיפנ אל אל
 ןנברד תיצמב סג ליז ןרס חמדד בתכו חירסה לכ קלמ
 ;ייעו .גיי חוא ס׳סס ־יס יכרב ואיבהו שיומי סנומ ךירצ

 חוא ׳יסה הזב הירפ ןייעו הזב ךיראהש סמ ייכרבב םש
 ׳יס ןמקל הזמ דיע ׳חיו ׳ג חוא איאנ ג׳ימרסכ שיסו ־א
 .אינש אתנולסג הז רבדד אצמנ .םיועי ׳ד ׳יפס לע היסת
 אלב ךיגכ הנווכ אלב איהש היצמ לכ ליז ייראה ירבד יפלו
 תיצמ ׳יחב לכ יכ סד ליזו ביס ׳פ רפשב ח״פב בסנש המשנ
 הכוסו הצמ תליכאו ןיליפתו חיצ־צ וסכ םהיתמרבו תוישעמ
 שיש ייפטא תומליעה חויניציחב םה םלוכ הזב אצויכו בלולו
 רובידב איהש היצמ לכו תוינוציחכ םה ןיחומ ׳יחנ םהב
 דבככ ימינפ רוא ׳וכו סוירינסב אוה לכה הלסח ומכ דכל
 הצמ הליכא תבשד ;ת רופס ׳ג ומכ .רכרבה דנמ ךיקמ רואו המעמ
 לכ ןכא .יליסחו בלולו הכוסו חיציצי ןייה לפש תבש םודקו חססב

 לכה הרותה קסעו הלפתה ןינכ ודבל הפב יולתכ רבד
 ןיב המשנה אוס הבשחמב הנווכה סנסאו .תוימינפב יולת
 ןכו תוינוציחב אוהש תוצמה תיישע תנווכ ומכ תויניציחב
 חויניצימה יכ ׳וכו תוליפתה חנומ ןומ תוימינפל המשנ אוה
 םי תומשנב וב אצומו .םילכה ׳ימבכ אוה לכה חומינסהו
 תמשנו תוינוציח ילכל .סויניציח חמשנ אוהש תוימינפו תוינוציח
 ׳יסבב ןדגנכו ימינפ רוא ׳יהגנ זמו .תוימינפ ילכל תוימינפ
 ןיב תיצמה תיישע ירי לע יכ תעדי ירה .ל״כע ךיקמ רוא
 איה םא ןיב 'יכו בלולו הכוס ;ימ השממ ידי לע איה סא
 סיצמהךוג תיישע ידי לע ׳וכותיחו הלסח ןוגכ רובידה ידי לס
 השענ הבשחמה חנומ ייעו ׳יחב איהש ילכ ךיבה ׳יחב השענ
 הוצפס תיישע איוה הבשחמב ןיוצי אל םא לבא המשנ ׳ימב
 היפ ט״ס רטש ח״טב םש גרס בחכ ןהו .המשנ אלב ךימ
 ריסהלו ךרצלו ררבל אלא לארשיל תוצמו הרוח ס״בקה ןתנ אל

 סראה חנמ ייעו המשנה שובל םהש ךסככ ןמ םיניסה
 :שייעי המשנכ שיבל רמגנ חוצסבו הרוחב

 סינוקיחה ׳סב ןיימ .׳וכו הנוכ תוכירצש אייו םש <אי
 ןילדחשס לארשיד אנמזבד ליח בחכש יו ןיקיח
 רממא וליחדו ומימרנ סס לטבד אתיירואבו בחכבד אחיירואב
 ןוסב ןילדחשפ אלד אנסזבו .םינבה לע םאכ חקח אל ןוסב
 אנמזב יסאה חא חלשח חלש ןוהב רסחא וליזירו ימיחרב
 רסחא וסימרו ולימדג רומשו רמזב אתבש ןירפכ לארשיד
 ברס בחכו •שיוסי ׳וכו םינבה לע סאה חקח אל ןוהב
 וא היצמ החא השעי םדאהש םדיקש 3*יד קיהור רעשב
 וליסרנ סיחניכשו ה״נקר אמש אדחייל רמאי הקדצ
 םש רבחל ןימיו .לארשי לכ םשב ולימרו ומיחרו ומימרו
 ל״כפ היחנמשו הינק םהש היו םע ימימרו וליחד םהש ס״י
 לכ סךיק ׳וכי היבוק רימי םשל רמול גהנמה טשפתנ הזמו
 םימי ןיבו רמועה ימי ןיב הזנ קלחל ןיאו .הלסחו היצמ
 ןומל ץבני לא חיב ידיסח םיגהונ ןיאש כ׳הויי סיר ןיבש
 ברה ירבד פ־ע םהל םיכיישה תונמה תוצמו תוליפתב
 ריסי םשלה רמול ךירצ ןדעו ןמז לכב יכ הנשה תומי ראשל
 קיססב ׳ושחנ יסחכוהש ומנ הליפסו היצמ לכ םדיק ׳ונו
 ךיסבש ץנכי לא תיב גהנמ ןכו ,בישופי םייח סימ ראב
 םשלה רמול דאמ רהזיל ךירצ םנמא ,ויססורי ונשדק ריע
 אלו ארונהו רבכנס סשה דחימ אוה מ הלודג הנומב דומי
 שימכ הנובהו חפד אלב הרסואל אבי סב לגרתיש רמא ויח

 :ריפח וילע רובעי אלו דאמ רהזיל ובל לא ןחי יחכו םש
 קוספב ובל ןויכ אלו עמש חא ארוקה ׳ס ״^0 (בי
 ׳ד ׳ימס ג״ס ־יס ןמקל ןייעו ׳וכו ןושאר

 :ריסב םשל ונירבדבו
 קספ יד ׳יעסגד עעא ׳וכו ןייכ אל סא ראשהו 0ש (•3י
 לבא תאצל ןימיש ונייה הנויכ יעב חיצמד

 חנווכ



 אפ ׳יפ ןטש תאירק תוכלה חרוא

 :שביפיעפ ויכ ובו .עמש תאירקכ ןיוכלו קדקדל ךירצ הסכ ןיד אפ
 לכב רמול ונייה םויה ךוצמ יכנא רשאנ ב :עיזו תתרב האריב המיאב הנווכב עמש תאירק ארקי״ א
 :ולצא ביבח וניאש םימעפ הברה ותוא עמש רבכש ימכ אלו םישדחכ ךיניעב ויהי םוי

 הלוגה ראב
 םרמע גרו רוט א
 הבר ארקיו ב
 שדחנ אקסיפ

 .ישילשה

 םייחה ףכ
 םתוערב ינוממו אשידק אמש ידסיימ אקד ןוסינב אה אמלע אלא צ*א רמוא אוהש המ וגל לע םישיש בלכ חנומ
 /יהב לדסשמד אנימח אק ןושארה םדאו .ש*קד ןייישרסד ׳ב קרפ מ־בבו /ד חוא ברס ,ד״קס א*מ ,ןושאר קוספב
 יאהל אחימדקג הקילס שנ רב ירקד ש*ק הלאמד אסעשגו האלל ןויכ אל ׳יפאד ל׳־סד טמשמ ׳א ןיד ש״ק חמלהס
 ש״קמ המא סוא ריסס יא .;ןושארה םדא הב ח־או אלכיס ל״שס ןייעו (סש א־מ ואיגהו ,שרעי אצי !ישאר קיספב קר
 ןוניאב ח׳ימר והיאד סדאד אנינב רסח אהד סל לבקמ אל ׳א חוא א״פ ־יס ןמקלו ׳יה חואו ׳א חוא ■ה ׳יס
 סל לבקמ חואי אקדכ סחי חכשא יאו .ץשה רזוחד ןיביח :׳נ חואו
 ימח ןאמ .הל ןיקשנו סינמ בקעיו קחצי םהרבא סל ןילטנו שדח רהוזב .יוכו המיאב הנוהב שיק ארקי .יא ׳יעס (א
 ןדעד אחניגבד אייקידצ ןמיא לכב איביברע יפח ןאמ סודח ןינעב דאמ גילפה ב׳׳ט טיקד חור שרדמב
 ןאמ אמלע יאסל יחייד אחעשגו .הודח אוכהנ ןייחא אקד תוארהל וקיסעהל יחיצר ןכ לעו הנווכב עמש האירק חרימא
 ינמז ירח וסייבגל ןסבא סיל ןיבחואד היליד הודח ימחי יסש ל״זו טמש חאירק חלפמ הלודג המכ
 אוההבו אכלמד אשירמ אלפ הילע חימנ אמוי לכבו .אמייב ייפוקשמ חיש ןימייק סיב סורד רטסבד ארמא מל]ך
 סמ ןיעדיו ןילכא !יאליע יכאלמ יד אלכימ ילכאו יעדי אלפ אתוטרב עמש תאירק ןאמלד ןוניאל האלעאל ׳
 םיקוי היבקד אנמז דע יוסימל ןימח סמו יוהיד המי היהד איהסב אנלכחסא דכ סיהלאה איחרפ ר״א ,אמוי לכ הנמבו
 אניינבב ס״בק ןול סיקויו אמלע יאהב ןחרסד יפיגל אנממ יד סימש לאנענ אנממ אוהה בירק אגלפד אנולח
 סלעמ הלודג סמכ חעדי ירה ,ל׳כע תואי אקדכ אנקחחמ יאה ימחו ךמויקב סיק יל רמא ,סורד רפסד אפרח לע
 רוכזל דיסח רהזיל םדאה ךירצ כ*או הנווכב שיק רמואה ןיניא רב היב ימחמל אלו ןמח אלעאל ושר חילד ןילמ
 אלו ןחנ קמ רקבו ברע שיק ארקיש ןמז לכב ילא םירבד שיק ןאעלר ןיניא לכו ,חואי אקדכ טמש תאירק ןאפלד

 רסחי אלו תולימה ׳יס ןיבהל ובל !חי תוחפלו ,רובסי היל ןיריחכמו חישמד היסק ןילאע ןנממ ןיחש תואי אקרכ
 ג תומשה תנווכ טרסבו חוא וא הביח אעלד ינולסד ארתכ אוס אי סיל ןירמאו ןישידק ןירסכג

 ןמ ץוח הסוס דע תבהאו ןס ׳א השרפבש ליוכי! (ב ם*ק יראמ סיל תירסאו היל אנליאש ,תואי אקדכ שיקנ
 סב שי יוכו שש ךורבו ׳וכו לא ושי עסש קוספ י והיא סאליע אזר דיסמ יא יל רסא ,איה יאמ אואי אקדכ
 ׳ב השרפבו ׳יכו חכב אנא בדנ ןב שש דגנכ תוביס בימ ארומייד סאמדק השרפ -ןיישרס ׳ד הב חיאו שיקב אכה
 בדנ םש דגנכ הובית ב״ע שי ללכב כ־ג םתמשו דע ׳וכו םא היהו ןמ סאליע אדומיב ןיגיח תיש ,ןיבית רסירתב ןיווחי וסיאד
 שי ׳סס (ן ס דע ׳וכו הלא ירבד חא ןמו ,טיו אביו טסיו לש םירבדה ויהו אניינח השרפ ,ארמא אדוחיב ןיביח חישו
 שי תיציצ ־סבו ,הניב ירעש םישממ דנמ תובית סישמח לש אוהו) ןוותא ביסד םשד אזרב ]יניח בדנב סלאס
 דגנכ כ־ג סהו ן״שס רזיחש תובית ׳ג סט תוביח ביע כ׳נ רהוזה םשב דיכ ׳ס ש*ק רעש חדנסנ שי׳מכ ־וכו חכב אנא
 םש ח״עסב ש״מכ טיו אביו עסיי יקוספב שיש תובית בדנ (.יס שורדו ־ס שורד הלילה ישורדג רוכה רפשו ש־יעי

 יסו רשיו ךיפהו רשיב אוה היהו ׳סש אלא .סש תונווכה רעשו ,אלאמשב הנימיל לילכחאד טסש םא היהו האחילח השרפ
 יס רהוז ןייעו ליז ש׳שרס רודיסב ש־סכ רשיב םלוכ תיציצ לע אשידק אכיתרד ארחסו אזרב והיאו ,אנימיב אלאמשו
 וסוסב אדנ ד״י {ןד ל־זר ירמאמ רעשו א״ע ב״נ {ןד חלשב ביעד אזרב יהיא אלוכ לע אטלשד אחשרס יסיאד "סחמשי
 סה לד ש־םרה רודיסבו .שיועי ג־ע שיר דרי {ןד שדחבו ב׳ע םש אוהו) אשידק אכיחרד ןהמש בדנד אזר וג ןיביח
 שי הבית לכ תובית ב־מ הב שיש ׳א ישב ונייהד םירדוסמ (הש רוכה רטשו נ־־כ ׳ס םש חדנסב םדמ סיו אביי עסיי לש
 הלעמל םי ׳ב ׳סו ׳וכו גינא חיר לש ־א חוא הנמיס סלפמל ןישסח לבקל יהיאד ןיביח ןישממ יהיאד םתסשו האפינר *פ
 דס טיו אביו עסיי לש חומש ביע ןמ ׳א םש הבית לכ ןמ ןיישרס ןיקלסו והלוכס אלילכ היציצד ׳ס .הניבד !יערת
 ה׳יהא םשמ ׳א חוא הבית לכ לע שי ךליאו םשמו םתסשו סילשאד ןאס לכ יזמ אתו 'וכו םדאד [ימנא] אניינסל
 דריגו ס״יהא דרי םהב םיש תויתוא ־מ םולשח דע סושס יכז אמוי לכב ןילא תוישרפב ןיסמו תואי אקרכ ארוחיי
 כימא1 שושפ ה־יסא ספ הביח לכ לע שי םינורחאכ חיביח בכעיד ןאמ תילו אנה םילש ,הארמל ןינולחו ןיס־יקשס ןילאל
 עסיו לש חומש ב״ע ןס ׳א םש הביח לכ לע חיציצ ׳שב ןיאליט ןיח ינסנ ןיוכיו חואי אקדכ ירקיד דבלבו יורי לע
 ךירבי לארשי עמש קוספ םעו .זדנ חוא ןמקל ןייעו ׳וכו רקי יפמ את אדיסמ יא יל רסאו .יליד אניפינ דימאו
 םדא לש וירביא ח׳מר דגנכ תובית חדנר סה ׳וכו םש אנויננ ש״ק ןאעלו תואי אקדכ אשידק אמש ידמיסד ןיניאד

 דוע בתכו ,אדנ טינ {ןד חומ ירסא ס שדח רהוזב ם״מכ ןילכיס הי׳סש ווה אלכיה אוססבו אלכיכ דחב אנליעא .אד
 הגית לכ תואי אקדכ ש״ק ארקידשיניא לכו ל״ח הרזנ םש אוההב קטילש בקעיו קחצי םהרבא .אתש ימוי ןנשימב
 ארקי אל שיניא יאו .היליד רבאו רבא לכב עיפשמ הביסו ןיסמשנ ילינמ הסכ אניסחו .והייויגב ןושארה םדאו אלניה
 חור ;מ ילמחי סיליד רבאו רבא לכ אילילנו אממיב ש־ק ארקיד ;ינווג הפכו יימד אנליאד ומיקרנ ודימב ןאשבלחפ
 רהזיל שי ב׳או .ליכע אסלסד ןישיב !יערמו ןילימ לכמו ספר בר אלוכ לט אנסמ בר לאיפויו ,אלכיה וג ץלייפו האלימ

 לכויש ירכ הניש ול אבחש םדוק הרסואל הטמה לעש שיקב ישדק ורטעחה ורסאו ומחפ ,והיידהב אתיירואד אנמס
 הרמואל



 ףכ םייחה אס ׳1יס ש" ק תזבלה
 :ד־םב ומיקמב ראבתיו .ןגוהכ הרמואל

 ןחואד ימלשוריב אסיא .יוכו סנוכב ש־ק ארקי 0ש (ג
 חרשע ןהבש יסל ש־קנ ונקחש חוישרס ׳נ
 ףד תוכרגד ק־סס חוססיח .לכה אצמהו וב ןיימו סורנדה
 א־ט ה״צ ףד חור שרדמב שדה רהוזב כ*כו .ג־ט נ־י
 דגנכו חורבדס הרשמ דגנכ שיק ונקה םינושארה םיריסה
 יפלו ליזו סיהגהנ איי בחכו .שיוטי סרא לש וירביא ןינמ
 יח יאר שיק הרימאב םהב ןיטל ךירצש סירססנ ונחכש
 ׳ה יכנא רוניד לבקי וניסלא ׳ה יסב ןאכ וקיחטהל
 לבקי הבהאו קוספבו ךל היהי אל רוביד דחא יהנו ךיהלא
 קוססבו דומחה אל רוביד סהבחכו קוספבו אשה אל רוביד
 אל רוביד הרהמ םהרבאו קוספנו בונגה אל רוביד הפסאו
 ׳סבו .ךיבא חא דבכ רוביד םכימי וברי ןטמל קוספנו הצרח
 רוכז רוביד ורכזח ןטמל ׳סגו .ףאנת אל רוניד וריתה אלו
 סכיהלא ׳ה ינא ׳סבו •הריחס לככ לוקשש חבשה םוי חא
 ׳א תוא ריא ביכו .לטמ רקש דט ךטרב הנסח אל רוביד

 :יו חוא ליסח .גיכ יוא ׳ב ׳יס ביומ .ונלכה םשב
 אוה דחא לש תלדו עסש לש ןייט א״דרה בתכ (י
 ןוקירטונ עסש איד ,חורמל זמר דט ׳יס
 ,יהמיא .םלויט ךלי׳ס ידיש ,ימל סכינייס סוריס ואיש
 לוע ךיל״ע לבקה ,ןכ השעה םאו .חיבריע סחנימ חירמיש
 חוא ריא ואינהו .דיכמ טרפמל טמש אוהש םימיש תיכלימ

 :עע ה׳צד |*ש ,־א
 הוכרב הכסמנ ורמא יוכו הנווכב שיק ארקי 0ש (יי
 הידע דיעמ וליאכ ןיליסה אלב שיק ארוקה לכ
 אצויכ ןידמל יגא ןאכמ חוסטיט הב ביהכ אהד ומצענ רקש
 הב ביחכ אסד רקש דיעמ הנווכ ילב שיק ארוקה לכ הזג
 םידרחה ־טמ ץקמ רדשמ ׳א םוי קהל ףסוי .ךננל לכב

 :־א חוא בלל הפי .איט ח־סד
 איה וז האריו הסיאר הארנ ׳וכו הארינ המיאב םש (י
 לבקל טמש ארוק אוהש הטשב ןיוכיש הז ןפואב
 דחוימה ׳ה שודק לע גרהנ חויהל םימש הטלמ לוע וילס
 בותכה רמא זרגו ךשפנ חא לטונ ־יפא ךשפנ לכבו וכח
 המיאב סנארקי וז הנווכנ זא יכ םויה לכ ונגרוה ךילס יכ
 ;יימו .׳ג חוא ריא ,חיב .עיזבו החרב הארינו

 :חיכ חוא ןמקל
 םדאה לע ליפיש יואר איגס ט־ז .עיזבו תחרב םש (י
 לע דוקפי יכו לא םיקי יכ השעי המ יבשחב
 ןיד סייק אלש וילע ורגט םימעפ המכ רשא ויכרד
 יחהו טיזבו חחרב האריב המיאב שיק ארקל ט ׳שנ רכזנה
 ליז שודקה ןרמ יסמ ואציש ולא םירבד רוכזל ובל לא ןחל
 סבט השענ לגרס יכ רובסי אלו שיק ארקיש ןמז לכב דימת
 םמייקל ידכ הברה תוריהז ךירצ םהנ םדאה לגרוהש םירבדו
 םלש בבלב ודביעלו וניצר חושטל דימת ינכזי יסו .םנקחכ

 :םליע דע זירזו וניערזו ינחנא
 רמול ונייה ,םויה ךיצמ יכנא רשא ׳ב ׳יעס (ח
 ויחרהמ ליזו ׳וכו םישדחכ ךיניעב ויהי םוי לכב
 ׳ג הנה .חובא יקרפל ושוריפב ליזר ירסאמ רעשב ליז
 ייסעאו ,היברע החנמ חירמש הלסחל ליח וטנק םינמז
 יכ םינמזה יסכ םהיניב קוליח םי שיקו הלסחה רדס ורדסש
 ךרד ןיא קלי החרנחל המוד הניאו שודיח הל םי רמא לכ
 וסכ וחנומ לכב ללפתהל אט אמלעב תוסיבק ךרד ללפתהל

 סישדמחמ הלפהו הלסח לכב יכ השדח שיקו הלסח ללפתמש
 רוא שדחתי אלש הלפס סוש ךל ןיא יכ ירמגל םישדח ןיחומ
 לודג שרפה שיו ׳וכו הז יארכ הז יאר אל לבא הב עסש
 ט״ויד הלסח ןיבו חירד הלסח ןיבו תבשד הלפתל לימד הלסח ןיב
 הלסח ומכ םמצע ט־וי לש תוליפת אלא הז יד אלו ס״החרו
 וניא םמצע םויו םוי לככ סג ,הזנ אצויכו חשסל חטושו
 סנ .הזנ אצויכו תיברעו החנמ תלפתל תירחש תלסח המוד

 הלסחל הז םוי לש הלסח המוד וניא המצע ליחה ימיב וליפא
 הלסחו הלסח לכ ךל ןיאו הז יארכ הז יאר אלו וירחאלש
 .רקיעו ללכ התרבחל המדתש דיתעל רע םלועה ארבנש םויס
 ירוריב רורבל םתניחב תוליפתה אלה יכ רוציקב !ינעה דיסו
 םישדוחמ סה הלפתו הלפח לכבו םויו םוי לכבו םיכלמ ׳ז
 סיליע הלפתו הלסח לכב יכ םמצע םירורבה םניאו םינושמו
 רדס יפכ סגו ןמז םישב ולט אל ןידעש םירורבו סיצוצינ
 ןוילעה גווזה רדס אוה םרגמ ןכ סולוטה תוציצמה ולא ךרט
 ךיראהל ןיאו !ירוריבה ךרע רדס יסכ םתכשמהו ןיחומו הקיניו

 הלפתה העש לכבו םוי לכב םירסוא ונאש ס*זו ,הזב רחוי
 הלסח לכב יכ אוה םעטהו ,םויב תמא הלפתב קיפסמ וניאו
 התלוז הלפחב השענ אלש המ תשדוחמ ׳יחב השענ הלפתו
 .התרבחמ הנושמ ש״ק לכ יכ שיק לכב ןינטה ןכו .הזב ידו
 תירחש ש*קם םיללכה דוסב סנמא םיטרפה דוסב הז לכ ךא
 םלט לוחד תיברעד ם״ק לכו םהל תחא הנוכ םלט לוחד
 תונווכה רטשב כטו .לטע הזב אצויכ ןכו םהל תמא הנוכ
 ןוקית םינוקיתב ןייעו ,ם״ועי ט״נ ףד תוליפתה יוניש שורדב
 טיויל חבש ןיבש יוניש שורדנ תונווכה רעשו םישממו השש
 מ*דנה נ־ע ט־י ףד ש־הנב ל״ז ש׳שרה שיעו א*פ ז״ע ףר

 :ק״ודו
 ןנירמאיכהו .יוכו םישדחכ ךיניעב ויהי םוי לכב םש
 לארשי עסשו תכסה ב״ע גיס ףד האורה ׳סב
 לארשיל הרותה הנתנ םויה והוא ינו םעל תייהנ הזה םויה
 ךדמלל אלא היה הגכ םיעברא ףיס םויה וחוא אלהו
 רהמ הנתנש סויכ םויו םוי לכב הדמול לע הרוח הביבסש
 דמא ברעו תיברעו תירחש ש״ק אריק םרא ירהש עדת .יניס
 ואיבהו •כ־ע סליעת ש־ק ארק אלש ימכ המיד ארוק וניא
 אנ סוי הנה םויה הז סג •׳ב ׳וא בלל הפי .־ב ׳וא ח׳רסה
 םויה ורוא םא.יכ וינ־ע דגנל םישי אל ׳ס חדובטב יכ רמול
 םדאהל המדנ •ה תדובעב סינכל םיצורשכ ינ דנל וב דמועש
 תאזכ דבכ יואשמ אשיל ול רשפא יאו דנכ יואשס אוה ולאכ
 יואשמ ול היהי אל םויה ומוא קר ול ןיאש בושחיכ לבא
 ליחתא רמס רמאל םויל םוימ ומצע המדי אלש סג ללכ
 םדאל ול ןיא יכ הזב אצויכו יוארכו חכבו הנוכב ללפתא רחס
 םוי יכ וב דמועש הטשה התואו םויה וחוא אט ומלועב
 ברה ריסמ רמנ רשאכו ירמגל רסא םליע אוה חרממה
 סויכ גיחכדמ ז־ט ׳וא הדובעו הארי ךרעב תוצמ יטוקיל

 :םש בלל הפי ,ש־יעי אקייד םויה ועמשת ולוקב םא
 חימר םילשהל ידכו תוביח סיסר שי שיקב ׳נ ׳י£7ס (י
 סכיהלא ׳ס ן״ש םייסמ םדא לש וירביא דגנכ
 וחירכהל יואר ןיא ןכ גהונ וניאש ימו ־ונו רמואו רזומו תמא
 םנמא .א־קס א*מ ,י־בגהב ג״הנכ ׳א ׳יש א״ח ם׳אר רוזחיש
 הזב דאמ ריסחה א״ע ה״צד חור שרדמב שדח רהוזב
 םילשמ וניא ריבצה םע אלש ש־ק רסואכ לכו ליזי בתכש
 היסנקח יאמ רז-ח ץ״שש תוביח השלשה רסמש ינפמ וירביא



 הק םייח אס 'יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראכ רובצ חילש םייסמ םדא לש וירביא דגנכ ח־םר םילשהל ידכו תובית היפר שי עמש תאירקבג ג

 ׳ס ףוס יהיי נ ]יממושן ציאוה אצוי סדא צכ כז3ו הגה :תםא םכיהלא׳ה םר לוסב רמואו רחחותמא םכיהלא ׳ה
 ׳ה וילא אריו י , . , . , 1 \ , .
 ויקית םינוקיחנו ןיא רובצ חילשה סע סרמ^ל כ״ג/ה5ור דיחיכ סאו (ח״א םשב י״3) ולא תוביח ׳ג 5״ש לש ויסמ
 .סה ד א•־ םחו ,צ ביציו תמאבש ן־יוו ו״טב ןיוכי דיחיב ארוק אוה םאמ :(ומצע ירבד)רבדב רוסיא

 רבדב רסא סעט דוע שיו הגה :׳ל םח ויתויתוא ׳דו ו*כ הלוע םש לבש היוהה תומש ׳ג דגנכ
 רמא ולאכ יוהו ותביתכבו יתאייקב םשה ןיכמכ א״צ ירה ׳א תבשחנ האירקהו ׳צ ןילוע ן״יוו ו״טד
 לא רמאי דיחיב עמש תאירק/ארוקה לכד ובתכש שיו (רוגאו ב״מ שרוש ק״ירהמ) תמא י״מא ׳ה
 ךורב רסא תונעל שיש ןמא סוקמב אוהו ח״מר לש ןינמה ןימילשמ ולא תובית ׳ג יכ ׳וגו עמש ןמאנ ךלמ
 נ״מח רמאי אל רובצה סע ארוקשכ םוקמ לכמ יל הארנו ]יגהונ ןכו הבהאב לארשי ומעב 'רחובה

 קי
 םייחה ףכ

 וילע ארוק היה אד לכ םמו .ביציו תמאל ן״יוו ו*עב ןימי
 שרדמ םשב ייב כ*כו ,לסמ ־וכו ןקתל לכוי אל חוימס אבא
 ךירצש ש״קד ־מ שורד תונווכה רעשב כ*כו .ש׳ופי םלענה
 דוסב םפט ןחגו תמא סניהלא יה ולא תוביח ׳ג לופכל

 :היכ ׳ס שיקה רעש ח״עסב ביכו .םרעי
 מ־רפה בתכו ־וכו סמא םכיהלא ׳ה ץשה םייסמ.□ש (א'
 ףוסל וטינישכש םינזחכ לכל דמלל יואר ׳ג חוא
 לט חונז דומלל שי ןכבו חוביח ׳נ ינס שחלב ורמאיש שיק
 ילפנ לדח ירבדב לזלזמ ןכ השוע וניאש יס לכו גהנמה
 ברה לגא ,דיכע חסנ ןיכשי יל עמושהו הפיזנל יואר דימלתה
 םידקה ןרמ יריד אלא ינל ןיאו ליח בסכ י״בגהב ןרהא די

 ם״רהמו סיארה ןואגה ש ,,ומי תמא סכיהלא ׳ה רחמש בתכש
 ונבר בשי רבכש דימלתה דגנ הז ןיאו ך״שרהמו רקשלא
 רהוזב שימל רגנמ אהי אלש דומלתה ירבד ליז רגסמה
 יים לישמ ןייעו .א׳ע 0*5 ףד ןייש כ*כו .ליכע םינוקיתבו
 דימלתה ירבדב אידהב רכזנ אלש רבד לכד הימ ׳וא היכ
 רכזנ אלש ןויכ ימנ אנה ריאו .םיימי עירכי הלבק ירבד
 תמא םכיהלא ׳ה ולא תובית ׳ג רוזמל רוסאל דומלתב אידהנ
 רוזחל ךירצש ורמאש חיכוי הלבקהו רהוזכ ירבד ייב םימכו
 ׳ה ןיבה םייסמ סא ייפא ססכיא אל כ־או ,וללה חוגיח ׳ג
 ייאב ןייעו .םר לוקב הרמואל רחסו םר לוקב תמא סכיהלא

 :זימאש
 ר״יקב רסואו רחמי חמא םכיהלא יה קש םייסמ םש (בי
 תמא סיב קשכ ליצש עמשמ .חמא סניהלא 'ה
 רסאמ תורמאמ הרשמ ׳סב לבא .הרזחב דחאו םויסב דמא
 חמא םחלב רסוא וניא קשד בחכ זיי יים אימ חיכ םא
 יוהד אצמנו חמא רסואו רחמ וניאו חמא שמלב רמוא רימיו:
 תמא רמואו תמא שחלב רסוא םא לבא ןווכמ תוביס חדמ
 .ביע ט*5 ךד קש ,איקס איס ואיבהו .ליכמ סוביס טימר יוה
 אסכלהו ל״ח אריק היה קרס אמיז יססלאב עדמה ביכו
 דבלב השרפה ךיסנ ורמוא דיחי ׳יס תמא רמואו רחח וניא
 לצא סמא אצמנ סכיהלא ׳ה חרזמב אלא ורסוא וניא קשו
 ־נ חוא ר׳נחמ ואיבהו .ל*כע ללכ הרזחב וניאו םדא לכ
 רובצהו םר לוקב סכיהלא ׳ה םייסמ ץ־שסש םלועה גהנמו
 רמואו רחס דיחאו תמא רמוא וניא אוהו תמא וירמא םינוס
 תמא רמול םירחמ םניא רוביצהו םר לוקב תמא סכיהלא ׳ה
 ש־סו דבלב דמא לכ דיב תמא אצמנו ־וכו ביציו םירסוא אלא

 סכיהלא ׳ה ךימסי ןזחה םדיק רמג םאד ■נ יוא• לדנסה
 םשו קיספי אל ביציו תמאל רמאיו ןינ ורמא ירהש תמאל

 םלועה גהנמכ אלו ביציו לימחי כימאו ןזסה חא ןיתמי
 ןינ ןיקישססו רמאכ םליכ תמא רמיל ןזחה לא ןיניחממש
 םש קיספהל וריתה אל ירהש םיטוס סהו תמאל סכיהלא
 אלש ורמא אלד הארנ וניא ׳ליכמ ־וכו האריה ינפמ ־יפא
 רוניד אלב הקשסה לבא רוביד לש הקספהב אלא קיספהל
 ודנ ׳יס יישמה שדרכ הקספה ירקמ אל דבל הייהשב אלא
 עמושד דיסו ,שייעי ג״לק ־וא ־ק יפמ ג*מ לסח ׳ג חוא
 רחא הרסוא ולאכ ןזחה תאירק רחא הרמואש ןרכו הנומכ

 : אששמ םוש הזב חילו ומצמ תאירק
 ויסמ םיממושו ליאוה אצוי םדא לכ הזבו .ההגה םש <גי
 עמוש חנוס ןנימב הזב םנו ׳וכו קש לש
 היהשכ גהינ םיהש ל־ז י־ראה םשמ ובחכד רמאמו .עימשמו
 טקסג דיחיל םנש ס־ש תוביח ינה ולא רוזמל דומיב ארוק
 וא איצוהל ןיוכחמו עדוי סא ןזחה לע קפתסמשכ יואר קלו
 .ןזחה לע ךוססי אלו תוביח רה ולא ומצעב רוזחיש אל

 חימאש ׳ואבו ו*ס חוא ןמקל ןיימו ׳נ תוא ל*סמ
 ץפה שע הרמואל נ*י הצור דיחיה סאו .ההגה םש (י'
 ןסני לא תיב גהנמ ןכו ,רבדב רוסיא ןיא
 קשה סעיומצעל סמא סכיהלא ׳ה רמואו רזוח דחאו דמא לכש
 הצור דחאו דמא לכש ינפמ ץ*שה תרימא לע םיכמוס ןיאו
 רודיסב הבותכה וללס חיבית ׳גל סכיישה הנווכה ומצעל ןייכל

 :תמאש ׳ואב ןיימו .לד שדמכ
 יאמ סוסלו ־ונו 'ןימי דיחיב ארוק אוה סאו םש <יט
 היל ירש דיחיב אריק םא ימלשוריב רמחאד

 ירבדכ מ*רס ברהו מ*ב ברס ומיכסה ןכו סכיהלא ׳ה לופכל
 וניבר ןכ גהנש ל*צז ודמסמ כ׳דש יתעמשו ,ימלשוריה
 תרכזהו תושקבה ןינשב ד־־בארה קלמ ןכו .ליצז ייראה
 ׳6 חוא יסרב ׳ח ־יס טקלה ילבש ברס ואיבה ׳סי ויחבש
 סיס רודיס ׳ד*פ ט־צ ךד קש .מ*י חוא א*י ׳יס גישקבו
 ךכ .,נ תוא חדנש .וילק חוא ־ק ע־ס ג*מ לסז .,נ חוא
 הלילה ישורדב תונומה רעש ןייעו ,טיע תוא ד" ׳יס םייחה
 א*ס רמיל רוזחמ ש*קה םילשתש רחא ל״ח בחכש ׳ט שורד
 לכ ומלשוי כ־יטו קשה סשיעש וסכ תמא סכיכלא ׳ה
 הלאש תמא חסש ׳וקב י׳למא בתכו לרע תוביס חדנרה
 ליוה דיחיב הרסאנשכ חירמש לש שיקב ס*הד נ*ט ס־קד קנ
 רקיסד םגה ונידי לע !וקיסה השענו הסמה לעש ש*קכ
 :הזל םדוקש תואב שימ ןייעו .שדטי קשה דינ יולת ןוקיתה
 .׳וכו ן־יוו ורנב ןימי רימי* ארוק אוה םאו םש <זט
 ךישה רסנ רבכו שיק ארוק קירע דיחיה םא

 סנ) למי



 םייח אס ׳יים ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב
 .רוט ה

 סוכרגד אהמ ו
 .ש״ארה ׳יסל ג״י

 ןוש*ר קוספ תורהל ןיגהונה ד :אוה ןוכנו ןיגהונ ןכו הכרבה םייסמשכ צ״שה רחא ןמא רמאי קר
 אלש ידכ ןושאר קוספ תאירקב םהינפ לע םהידי ןתיל ןיגהוני ה :הנווכה ררועל ידכ םר לוקב

 לכתסי

 םייחה ףכ
 ץיש יסמ םכיהלא ׳ה עומשל ןימלו קוסמל ד־סיה ליכי
 יסב שאייע י־רהמ ברה .שיקה רוסני היחאש !ןא ול ל־עימו
 ארקב ר״גחמ ואיבהו ,גיע ,ס !ןו חייא יטקילב ב*מ י״שמ
 ץש .ייהדס םשג ׳ב תוא ר׳מאמה כ*כו ,׳3 תוא ׳יסה זיט
 .׳ב חוא חיטש ,ה״לק חוא יק יעמ ג־ח ל״כז .ביס ס־צ !ןד
 רעשב ליז ברה שימ יסל םנמא ׳ן חיא םש סייסה !ןכ
 ישירדמ ׳ס שורדו שיקד ־ס שורדו ׳ה שורד !ןיס חונווכה
 שי תבהאו ןמ שיק לש הנושאר השרסד לד שישרה רודיסבו הלילה
 השרסי .דיבח דגנכו רכו נ״בא לש ביס סש דגנכ חוביח בימ הב
 ,גמ אצויה בדנ ספ דגנכ חוביח ביט שי סחמשו דע היינש
 ךיפהו עסיו לש רשוי חירמ וניו אביו עסיי לש םיקוספ
 סחמשו ןמו ,חינח רגנכ איה סנ טיו לש רשויו אביו לש
 ירעש םישממ דגנכ תובית םישממ שי סשרסה !ןיס דע
 דויו תויתוא ׳מ םהב שיש הייהא ׳י דגנכ !ס סהו הניב
 םינותחתה תיח ישילש ינש דגנכ םהו ה׳יהא ׳י תוללכ דגנכ
 אצויה ביט םש דגנכ תוביח ביע סב םי תיציצ ׳סו
 רשויב םלוכ טיו אביו עסיו לש םיקוספ ׳נ לש חירמ
 חמא סכיהלא ׳ה תוביח ׳ג חרזמבו י״הנכ דגנכ םהו
 ךותל םבש חוממי אדו ייהמ ןיאליע ןיקרסמ ךישמהל
 ןימיל עודיו שייעיכ חוכלמד ריבמ חושמ'■׳ אדו ייהנה
 ל״ר רדסכ רמאי רשא דע איכ וז הנויכ אבח אל כיא
 רוזחי כ*סאו סכיהלא ׳ה דמ תוישרפ יגה לכ םילשיש דע
 בברעמו ךסהמ אוה ואל סאו תמא םכיהלא ׳ה רמול
 עמשי וא אלא הנקת ןיא םיאו וימ הלעמל השענה רדסה
 רוזחיש וא ומע הושכ אוה סא תאצל ןיוכחיו ץשה יפמ
 ןיוכתיו םמוקמב אלש םעמושל לבא םרמואל ומצטב אוה

 ןייר ו״סנ ןימל סנו םילבוקמכ ירבד יפל אבי אל תאצל
 ירבד יסל אבי אל תמא םכיהלא ׳ה תובית ־ג חליסכ חיי תאצלו
 ישמ עמשי וא אלא רדסה בברעמ אוס יכ םילבוקמה
 שיכו ־זנכ תמא םכיהלא ׳ה ומצטב אוה רמאי וא ץשה
 ןיאש בברעמ אוהש ןמאנ ךלמ לא סחרומח רמוא םא
 םימכו ל״ז ברה ירבד יסל חכומש ימכ ןאכב םיקמ םהל
 מ*כב ינבחכ רבכ םינווכמ ןיאש ייפעאו ,טיי חוא ןמקל
 ואלבו .הנווכל ךיישה רדסה ס״ע רדסה תושעל ךירצב
 םכיהלא יס לופכל דיחיה לוכיד ליעל ונגחכ רבכ יכה
 םע שיק סייס אלש ימד םב רימאמה שימ םנו ׳ס־ליחו
 טיגס אוה ולא חוביח ׳נ ריזחמ קשהשכ אלא שרמ ץ״שה
 אוה םייסי כ־חאו ץשהמ טומשלו קוחשל יל שי םכל
 !"שס רמאיש יל המד חימר תמלשהל ול ילעיו ותאירק
 הרזחכד הארנ וניא ל״כט הלחת םרמאי אוה יא הלחת
 ירכו םייסיש םדיק היהח ךיאו לישמכ חרמא הנווכ איה
 אלא ץישכ לע ןימי אל הזכ עריא םא אלא ךסהמ איה
 ׳א חוא ל״שמ דוע ןייעו ,םימכ ומצעב אוה רמול רוזחי

 :יב תואו
 ם״מו .גיקס אימ ןייע . .־יכו ן״יוו ו״טב ןיוכי םש (בוט
 כ״כ אדיפק ןיא חיברעבד ׳ג חוא ר״מאמכ
 תיברעל תירחש ןיב קוליח שי אל לד ייראה יניבר ירבד יפל

 תוביח חימר םילשהל ךירצ הטמס לעש ש״קב ׳יפאו
 :ו״ט חוא ל״שמכ

 רעש ל״זי .׳יכו הייוה סוסש ׳ג דגנכ םהו םש (יח
 ו״ט ןינט דדנ ז״כד ם״קד ׳ח שורדב תונווכה
 הייוה סש לא םהב ןימח יוכו ביציו תמאב םיש ן״יוו
 סא •הי ןינמכ ןיוו ויט םס הנה יכ הז ןפיאב ססמ אצויה
 ¬ה םעו ׳זגה ן״יוו ויט ןינמכ סה ׳ו םימעפ היי הכח
 יתלבק סג .דחא הייוה המלשנ ירה הזה רבדה תידבש
 סה ׳זנה ןייוו ו״ט הנה יכ אוהו רחא ןפואב ׳זנה וז הנווכ
 לכב ה״י זרויחוא יחש ךל ירהו םיעשת םהש ס״י םימעפ ׳ו
 רבדה תירבש ׳ס םעו ויהי סש ס״הו ך ןינמכ קרס
 םע רבדה חלס רשקל ךירצ ןכלו |ךןןךי ירה ׳וכו הזה
 איבהש סייטו .ל״כע ללכ םהיניב קיספהל אלו ׳זגה ןיוו ו״ט
 ןחילו דאמ רהזיל םדאה ךירצש ס״נהי .חרמא הנווכ דוע
 יתיארו .הנווכה סל ךלתו ׳זנס !יווהמ דחא דגאי אלש וחעד
 אלש ידכ עבצאב םתוא םינומש הבעמ ישנאו םידיסח
 ׳א ׳יעס ו״ס ׳יס לע ןמקל ינירבדב ןייע דועו .ורסאחי

 : ד״סב הזב שימ ביציו חמא יניד
 רמאי דיחיב שיק ארוקה לכד ובתכש םיו .ההגהב םש (טי
 ה״מרה םשג רוטס בתכ 'וכו ןמאנ ךלס לא
 הכרב ןיב קיספמד תלח אכיא ןמאנ ךלמ לאב קיספמהד
 ,אשת אלב רבועו הלטבל סימש םש קיפסד דיעי ,האירקל
 רחובסל אל הל רכדמד אנינע הל חיל אכס םשה תרכזהד
 ןויכ דיעו ,הלטבל איוהו לארשי עמשל אלו לארשי ומעב
 תפסות סיל יוה תוביח חיסר ימולשאל אלא איה הכרב ךריצל יאלד
 לישר כיכו .שיועי ורמא השמ אלו ורמא בקעי אל חפסוח יאהו ש״קב
 לארשי עמש ןמא רמאל יתלבק ש״קב לדו דיס ׳יס ׳ישחב
 חיגשת לאו רובצב ןיב דיחיב ןיב ןמאנ ךלמ לא אלו רובצב
 ואיבהו ,ל״כע ןמאנ ךלמ לא ורסואל שיש בתכש ק״ירסמב
 ודיפקה סאב ןוכנ יכהו בתכו ׳צ ׳יס ש״ק יניד השמ הטמ
 ג״הנכ ד״בסו .דיכע ריבצ יל המ דיחי יל המ קספה סושמ

 .יו חוא ריא .ד־קס א״מ ,־א תוא י־בנהב גיהנכשבו ,י״בגהב
 ובתכ סימ הז איה ןומדק גהנמ ובתכש ח״נו י״ב םנו
 לארשי ומעב רחובה ןיב קיספי אלש ידכ והולטב כ״חאד
 ׳ס ץיפה רוזחל םינוקיתו רהוזה ירבד םדנ יגהנו עמשל
 חכומש ז״ט חוא ליעל ונבתכ רבכו .שרפי תמא םריהלא
 הרמיא םאו ןאכב םוקמ םהל ןיאש ליא י״ראה וניבי ירבדמ
 דיחיב ארוק םא !ןא אלא רדסכ בברטמ אוה ירה ןאכב

 :תמא רסוא היחאו סכיהלא ׳ה רוזחל היל ירש
 ןייע 'וכו ץ־שה רחא ןמא רמאי קר .ההגהב םש (ו

 :ויכ חוא טינ ׳יס ל״שמ
 תאירקב םהינפ לע םהידי ןחיל םיגהונ .׳ה ׳י^?ם (אכ
 ׳ה שורדב רוכה רעש ליזו .־וכו ןושאר קיספ
 ינש רוגסת לארשי עמש רמאתש םדיק גימ איכ !ןד שיקד
 תויציצ ׳ד תמאת תילאמשה ךדיבו ׳וכו ךנימי דיב ךיניע
 שיק רמאתש םדיק םג .ליעל ראובמכ ךבל לע םיחנומ ויהיו
 ינש שיק תורקל וניוטצנש השע תיצמ לא ןיוכחש ךירצ

 םימעפ



 וק םייח אס 'יס ש״ק תוכלה חרוא
 םיימשב היבקח ךיילמיש ידב דחא לש תייחב ךיראהל ךירצי ו :ןיוכלמ וענומש רחא רבדב לכתסי
 בושחיש רועיש דחא לש ת׳לדב ךיראיו ת״יחה גגה עצמאבש תורטוטחח זמור הזלשח ץראבו
 תוטהל םיגהונ שיוס הז רועישכמ רתוי ךיראי אלו םלועה תוחור דב לשומו ומלועב דיחי ה-בקהש

 שארה

 הלוגה ראב
 .ארמלב סש ז

 /ל חוחנמ ח

 .רוט ט

 םייחה ףכ
 :׳ז תוא ריא ויפ שיקה רעש ס־עס ל״כפ םוי לכב םימעפ

 רבדה .דכו ססינפ לט םהידי ןסיל םיגהונ □ש (בכ
 אכיל פ־ע ארוקו ויניע םחוסש סגהד טושפ
 ליעל היפוג ל״ז ןרס ש״סכ יונו בסכבש םירבד םושמ רוסיא
 תסומ ש״ק ןיגנ לכה ,יסב ריגשו ליגרה רבד לכד ט־ס ׳יס

 :ש״ונני ׳ג' חוא ד״התפ
 ,ןיוכלס יענומה רחא רבדב לכתסי אלש ידכ □ש (נכ
 בוס הנווכה ררועל םדא השעיש המ לכו
 א״ע ך־ד הרשי ךרדב דינהו שדוק ערז יסבו תומ .אוה
 דירפהש ליזה ןיע לש םגפה ןקסמ שיקה דומיבד בסכ
 ,נ׳מ סוא דיי ׳יס םייחה *ןכ ואיבהו ,שייעי םיקבדה ןיב
 דוחיב ןיוכל ומיכ לכב לדמשהל םדאה ךירצ המכ כ*או
 ול רזע היהיש ידכ הבשחמ ;ימ לכמ ובל סונסלו שיקה

 :םגפה ןקסל
 ידכ דחא לש ס״יחב ךיראהל ךירל .ר ׳יעס <דכ
 אציו ׳פ ק״הוזנ ה״לו .יוכו ה״בקה ךילמיש
 איהש ס״ימבו דחא אוהש {ןלאב ןיוכל ךירצו .א״ס חינקד
 סומור ׳דל זמר ס״לדהו ־ח ירה ךראבו םיעיקר ׳זב ד׳חי
 ,ק״מסה םשב ייב .דמא אוהש םלועה לכ ורמאי דיתפלו

 אעראד אנדס מ״פ םה סיצרא ׳ח ג־עאו ,׳ז חוא ז״סט
 :׳סמה םשב ׳1 חוא בלל הפי .אוה ■דס

 .סייסה גג עצמאבש הרסוממ זמור הזלש □ש <חכ
 רי׳א .י״ב ,םלומ לש ומורב אוהש יס רמולכ
 ןייעו .םש רי׳א ,יאדמ רסוי ס״ימב ךיראי אלו .דיוי חוא

 :ה־קס א״מ
 שיגרישכ ׳יס .יוכו דמא לש ־לדב ךיראיו □ש (יכ

 ויסמ איצומש חורה חסישננ ךיראי ח״לדב
 הדוקנכ ־דב ןיכיראמה ןחואכ אלו ׳וכו ובלב בושחיש רועיש
 ירוסמ יחלבק ךכו הנווכה ןיריסססו חילדה סחח ייריצה
 ח״ל כ״כו ,ח׳ב ,ןילבולמ ליז שירהס לודגה ברכ דיסחה
 ס״וע .׳ג חוא ס״הגהב ג״הנכש ,׳מ חוא ארוק היה קרס
 ןמקל ןייע דועו .׳ו חוא ח״רס ,א״י חוא ר״א ,׳ג חוא

 :איל חוא
 ׳ס אחיא יכהו ׳וכו דמא לש ח״לדב ךיראיו םש (זכ
 רסוא סוכמוס אינח .ב״ע ג״יד ארוק סיס
 אחא ריא ,ויחונשו וימי ול ןיכיראס דחאב ךיראמה לכ
 ,תייחב {ןוטמי אלש דבלבו ישא ריא ,תילדנו בקעי רב

 הייזח אנא רנ איימ יברד סימק ביחי סוה הימרי ינר
 הלעמל היחכילסאד ןויכ סיל רמא אבוס ךיראמ סוהד
 םש ליז י״שי ׳יסו .חכירצ אל ות חומור ׳דלו הסמלו
 אל חיילד אלב חא רסאד הסכ לכד תייחב אלו תילדבו
 דע ךיראי ח״לדב לבא וחכראהב עצב המו ידמ פססשס
 ,היסמור דלו ךראבו םימשב רימי ובלב ונשעיש רועישכ
 רהמי אלו סילדס תכורא ליבשב חייחנ {ןומחי אלש דבלבו
 חחס אלב (איושב ליר) {קמב סנארקי אלש התאירקב
 הז ;יאו (יז תוא השירד ןיימ חתפ ארקנש ךיסק ליר)

 בושחסש רועיש הכראהש יוכו הלעמל סיתכילמאד .םולכ
 ,ליכמ היתוחור די ךראבו םימשב דחא ׳ה ךבלב
 רבחמה שימד ׳ו חוא ח״רסס כ״כו ,ש״יעי ייב דיבהו
 !ויכ אוה ארמגה ןושל הז רועישכמ רסוי ךיראי אלו
 תכירצ אל ות םימשה תוחור ׳דלו הטמלו הלעמל היחכילמאד
 .שיועי ל״כע ארוסיא אכיל רתוי ךיראהל יעב יאד עסשמ
 דמאד ׳ד תואו ל״זי ב״ע נ־ער ףר בקע ׳ס ק־הוזנ כ״כו
 ותכלממ לע םימי ךיראי ןעמל דיהה הב סאכראל ךירצ
 ךיראמש יס בסכ ןגמחאו ׳ס ינגואיה טיקליבו .ליכע
 הלולת לת השוע ונממ אצויה ויפ לבה דחא לש תילדב
 סיסרה ואיבהו .םיעיקר ׳ז ךרד רבועכ עיקרל דע ךראהס
 סינווכמל דעס הזמו .בימ חוא ד״י ׳יס םויחס ףכב
 תוכירצה תונווכ ןיסל ידכ דחאד תילדב הברה ןיכיראמש
 תילדב ךיראהל םדאה לכוי אלו ,ן״מיל עודיכ רחא תביחל
 תמח סושג■ ידחא וסכ היהת סילאד ס״ייסר היהת אל םא
 ל •שמכ דמא לש תוממשמ ךלתו חמשא ןושל אוהו תלדה

 :א״ל חוא ןמקלו ויכ חוא
 היבקהש בושחיש ריעיש דחא לש תילדב ךיראיו םש (חכ
 עסש קוספ רמאיש םדיקו יוכו ומלועב דיחי
 םיכיישה ןיצוצינ ח״סרס ׳יחנמ ררבל ןיוכי 'וכו לארשי
 דחאב כ״מאו תוכלמה לא םתולעהלו הלפתו שיקה התואל
 םשו תוכלמל זמר ׳דו ס־יוה םשו תיחל זמר אוה חאש ןיוכי
 וילמ לבקי כ־חאו ,י״הנודהאי דחיב םתוא בלשי כ*סאו ינדא

 ¬ה שודיק לע ושפנ רוסמל שפנ לכבו בל לכב הלודג הנווכב
 םא זיימ יכ] קנחו גרס ססירש הליקס ויב תיתימ ׳דב
 ויתונווע ול םירפכתמ ה׳ק לע ושפנ רוסמל םלש בלב ןיוכי
 תומלועל ןימ דושב ולש יימנרנס ישרוש ׳יחב תולפהל לכויו
 תוונוכה רעשב ש״מכ תומלועה לא טסש ךישמהלו םינוילעה

 לע ומצע רוסמל הז ןיוכל שיו ,ב״מ ריכד שיקד ׳ו שורד
 םדוק וא הלפתה םדיק ןמז לכב דינ תותיס רב היק
 וחלסת תולעל לכותו ויתונוע ול ורפכתיש ידנ סרומ דומיל
 ולפ י׳חנרנס ישרוש ׳ימב הלעיו [ןוילע םוקמל ודוסיל וא
 תיחה לא ןיציצינ ח״סרה םמ םלעי בימאו תוכלמל ןימ דוסב
 םש בלשל ןיוכיו תולפמה םור דע הגרדמל הגרדממ כ־חאו
 ןיחומ ךישמהלו ה!רויההיא הזכ 5'יסא םש שע סייוס
 הלפתו שיק התואל םיכיישה ׳יחנ לא הגרדמל הגרדממ
 שיקל םיכיישה תונווכה שיקד ׳ו שורד תונווכה רעשנ ןייעו
 תיבב רשא םידיסחכ איכ ןיטל לוכי םרא לכ ןיאש אלא
 תונווכה רדס םידמולה !יתשורי ונשדק ריעבש ךיבכי לא
 םישרה רודיסב םיללפתמו םירפס יפמו סירפיס יפס ביטב
 תוללכב ןיוכי אלא ויח לקלקל אבי רשפא ינ םתלוז אלו ליז
 ןיבש םימיבו רמיעה ימיב םנמא ׳מ תוא ליעל ןייעו םימכ
 לש גמ ורסא רמא דמ כ־סוי רמא לש םימיבו כיסויל ה״ר
 ליז םישרה ש׳מכ הלפתה תונוכנ ןיוכל גהנמה ןיאש תוכוס
 ־וכו !יס ׳יחבב ולש י־חנרנה ישרש תולפהל ןיוכי אל םיסנב
 דיב תותיפ ׳דב סיק לע ישפנ רוסמל וילע לבקי קר אלא

 דבלב



 • םייח חרוא אס ׳ימ ש״ק *ווכלה
 ףוטחי> אלכ ח :ש״ירכ אהת אלש ת׳ילדב שיגדי' ז :תוחור ׳דלו הטמו הלממ הבשחמה יפכ שארה הלוגה ראב
 עמש עמש רמואש תוביתה לפוכש ןיב םימעפ ׳ב עמש רמול רוסאס ט :ף׳לאב ךיראי אלול תיחב ״״ייייי״*״''

 ילבנ ט .ש״ארה ל

 ףכ
 םייקל ידכ םגו ש״מכ ויחטווט יל ורסכחיש ידכ דבלב
 ׳וכו וללחמ אצו חיל תוצמו וארשי ינב ךומב יסשדקנו ט*מ
 הרומה ידיסי חוכלהב ל־ז םינסרה ש״סכ וז הוצמב םיש
 קר לטוסב השומ טיאד עטאו .שיוטי יג ןידו ׳א ןיד ה*ס
 'יס מ־סנ םימכ השומכ רכש ול שי סימ דבל הבשחמב
 ךיראיו ליזו ב״ט ןד ףד שיק ינידב ס״לשק כ״כו ,םיוטי ביכר
 השודק לט וחמשנו ומורו ושטנ רסומ אוהב ןימיו ־וכו דחאב
 גרהנ ולאכ ול בשחנ שיק חטשב ןכ ןיממש ימו .לודגה ומש
 כ׳כו ליכט םויה לכ ונגרוה ךילט יכ והזו חיישה שודיק לט
 קיהוזב ביכו ,ש׳וטי סיל חוא ד״י ־יס םייחה ףכב ס־חרה
 םילש ריא ליזו דיע דיכק ףד סלטנה שרדמב הרש ייח ׳ס

 הרוחב םיקסומה םתואמ קידצו קידצ לכ ךל ןיא יסוינס רב
 דיכה הרותה ליבשב סיסוסכד תומלוט םיחאמ ול ןיאש
 לכב ססצט םירסומש לט םיחאמו וירט חא םירטונל םיחאמו

 ובל ןוממה לכ אנאחו יוכו ומש תשודק לט ינרהנ ולאכ םוי
 וילט הלטמ ומש חשודק לט ושטנ רוסמל ידכ אקוסס יאהב
 לכ ונגרוה ךילט יכ דיסה וילט םוי לכב גרהנ ולאכ בותכה
 ־ד למונ אקוסס יאהב ושטנ רסומה לכ ןממנ ר״א םויכ
 ר״א םיחאמ ןנח אהו ףסוי ר׳־א .ביהוטל חומלוט חואמ
 לכב ומצט רסמש לט םיחאמו הרותה לט םיתאמ ןמחנ
 ןייט דומו ׳ו חוא צ־םס ;יימו ליכמ ומש חשודק לט םוי
 רמוטה ימיל ךירצש סמ ןיכמב חיס ראב קיהסב ׳ושחב שימ

 ז שיועי
 דחאד חינד חוא •וכו דמא לש תילדב ךיראיו □ש (טכ
 עודיכ תולודג חויחואס םס טמשד ןיימ תואו
 סחוא ןיטל ךירצ ארוקה סגש ייכ חמלמ רחכ רטסב בחכו
 חויחוא לכ רייצל ךירצ אריקה יכ תולודג תויתואב וחבשחסב
 חויחיאב םרייצי ולאחויחוא ינשו ותבשחמב ,.ינימ דגנ קוספה
 אוהו בתכו ־ח ׳וא אראי *ש ליז ח״א ןב ואיבהו תולודג

 :ןוכנ
 ןנירסאד גיטאו ׳וכו שארה תוטהל םינהינ שיו םש
 םחה ׳וכו ויניטנ ץורקי אל טמש .חא ארוקה

 אכה לבא הנמה ;ילטנמו רחא רגד ךרוצל הזימרהו הצירקה
 חייט ,שובל שי׳ארה םשב רוס .הנמה ךריצ איה הזימרה
 חרזמ ונייהד חבזמ תונחמ •ד ךרדכ ליצ הייטהו ׳נ חוא
 ןיפצ ברטס חרזמ םארכ הטי אל ט׳כטו .סורד ברעמ ןיסצ
 זיטט .ברטו יחש זסרמכ ו״ח הארנ אהי אלש ידכ םורד
 ינידב ע־יב רודיס ,גיט היצ ףד ץ״ש .גיי תוא ריא ׳ח חוא
 חוא בלל הטי .זיל חוא דיי ־יס םייחכ ףכ .ו״ט תוא שיק
 ארבש ךרדכ סיבקס ךילמהל יוארד אחיא לוכשאה רטשבו ׳ח
 ןיסצל ברטמל חרזמל הטמל הלטמל וינס ריזחהל ומליט
 אתיא םשו יכדרמה ביבסש ג־שב אוה קו שייטי םורדלו

 הלטמ חרזמ !יפצ םורד נ־׳לו .ד״י חוא טיחס .םורדלו ןוסצל
 רפשנ לד ייראה כחכש בלולה טונטינ ךרדכ ברטמ הסמ
 שיועי ייהנ חיגח רדס דיט סיקד סוכיסד ׳ה שורד תונווכה
 סשיטש ןויכ וימ ברטו יחשל זמרסכ יב םי אל רדשה הזו
 :רחבי רחובהו קיודו ברעמ םדוק הטמו הלססלש הייסהה

 1יכ

 םייחה
 תצק סב שיגדמש לכו ׳וכו תילדנ םיגדי ׳ז ׳י^0 (אל
 שובלה ב׳כו .י״ב ,שיירל אימד אל וחד ינס
 התוא םיגדי אלו םיירכ טמשנ אהח אלש טטס הב שינדיד
 אטחא וסב סמא יוהו חייטכ עמשנ אהח אלש יאדמ רחוי
 רחוי םישיגדמה לט רגח ארק הילשהו .גיי תוא ריא ואיבהו
 .ויקס אימ ואיבהו .אוסנ אדוקנ ־רה וליאכ תארנו יאדמ
 שגדב הסורקל הנווכה ןיאש בחכ שקנמלק ףסוי יירהמו

 ואינהו .הטי הטב הנמיטסיש הנווכה אלא שגד הב ןיא ירהש
 םשב אדנ ויצד ץיש ביכו ׳ז חוא זיר ׳ג חוא ביה .םש אימ
 ורסחמ יד ומכ יד טסשמד שגדב החורקל ןיאש חודי יחש
 סיהלא ירבד ךופהל ינל ןיאו יניהלא ונל הנתנ ןכ יכ היופר אלא
 דחיו וסכ חמשא זא טמשנ שנדבו הטרש המ שיגדהל םייח
 וימ ׳ה דומי חוצמ םייק אלו חמשא זא רפאש אצמנו ורחי
 לישמ דיט ןייעו ־ז חוא ל״סמ ׳ח חוא חיטש ואיבהו ש״וטי

 :ויכ תוא
 החיא ארקי אלש ליר .תייחב ףיטחי אל .מ ח^0 (בל
 ר״א .ץימק אצב איבשב ליר) ץ־מק אלב ףטחב
 ןיימו .שובל .רבד םוש ףטמב חועמשס ־יס ןיאש (ד׳י חוא

 :זיכ חוא לישמ
 .רוט .רמ יאכ הארנ אהי אלש .ףלאב ךיראי אלו □ש (גל
 ׳יס גישק .׳ז חוא םובל .וימ דמא היא ־יסש
 םשב איפ ויצד ץישה שימ ןייעו .םש ליסח .דיי חוא איי

 :׳מ ׳וא תיטש ואיבהו חודי יחש לעב
 ימלשוריב יוכו םימעט ׳ב עמש רמול רוסא ׳מ ׳י^ס (דל
 ןיאש בסכ רוטה לבא ירש דיחיב לבא רוניצב חקור בחכ
 ליז ןרמ ירבדמ סיכו קלחמ וניא ןדיד ארמנד םושמ קלחל
 כ*כו .קלחל ןיאד רימה תעדכ ליסר הז קוליח בחכ אלר

 קוליחה גחכ אלדמ רוטה ירבד רחא ךשמנ עישהד חיבס
 ןיאד לד ןרמ ירבד סוימחסמ עמשמ יסנו .רובצל דיחי ןיב
 טישה חעדל חיבס היכו .םר לוקב וא שחלב ורמוא ןינ קוליח
 דיחי ןב קלחל ימלשוריה ירבדכ קסמו גילס לד אוה לבא
 קר םר לוקב ורסואל שאלב ורמוא ןיב אצי קלחל םגו רובצל
 אכילו דיחיב ללפתמשכ אלא ירש אל ימנ דימיבד בחכ
 לבא םר לוקב םימטפ ׳נ עסש עסש רמוא וחוא ןיטמוש
 ואיבהו .שרפי דיחיב ללטחמה ׳יסא ריסא !יעמוש אכיאדב
 ריא שייעי ירש דימיבד חירסה ב״כו ׳ד חוא ייבנהג גיהנככ
 םנמא .ד־וי •יעס טישה ירבד לע םלוע ייח .ודנ חוא
 םייסו חירפהו ח״בכ ירבד איבה ׳נ חיא ז״שמנ גימרפה
 רחמ ןויכ אל סא טישה ירבד אלא ונל ןיא ונחנא סימו ליזו
 ארקיעמ !ייכ םא לבא ימד שחלכ לוקב דיחיבו שחלב רסואו
 ןיימו .ליכע ןרמאדכ םימעט ׳ב טמש רסיל רישא דיחי ׳יסא

 :דיסב םשל ונירבדבו ׳ר ׳יעס גי׳ס ׳יס ןמקל ריע
 השרפה ארוקש יסו ׳וכו םימטס ׳ב רמול ריסא □ש (ייל
 לכ חורקל גהינו םוצרח דחאו ארקמ םינש
 לד ייראה העדכו סוגרחה כיחא> םימעט ינש קוספי קוספ
 שומל ול ןיא ליז םינורחא ססכו (ןנחחאו ׳ס תיצמה רעשב)
 אלד םיפוצר סיסטס ׳ב ותורקל אלש לארשי עמש קוספב

 ךייש



 םייח אס 'יס ש״ק תובלה חרוא
 רוזחלו השרפה לכ תורקל רתופ ותטמ לע עפש תאירק ארוקשכ־ י 4 ןושאר קוספה לפוכש ןיב
 םירפואהע אי :(םימעפ ׳3 הגכ) :ןושארקוספרפולפ רהזיל שי הזב םגש רפואש יפ שיוס התורקלו

 :ורפאי אלש םדמלל שי לארשי עפש קוספ םיפעפ ׳ב הליענ תלפתב כ־יבו תוחילסב תרופשאב

 אוה ׳ה

 םייחה ףכ
 רסא יכ ורמואל ןיכמ בחכ ס־לשבו .ז־קס אימ ואינהו ל״כמ אכה ינאבד ודנ סוישר ׳ב לנקמכ יזממד רמול הזב ךייש
 סש א־ס ואיבהו שי׳וטי סודימ ג״יב וריכזהל יוארו מ ׳ימ םיקוספה לכ לפוכ אוהש וילע תחכומ ותאירק ירהש
 יתשכ יזחמ אל םייחנב הברה קיספמש רחאמ ל״נ ןכו בתכו הנינמ סיהושי ץצולסמד אמעטל סג ליזאו םיקנ היכריסו
 א״אב גימרפ ואיבהו י גי׳קס ג״ס ־יסב ז״מהל ליס ןכו .חוישר אל יא ל״ז ׳ותה וקסהסנ רבכש דיעי ׳אנה אכיל אהיס
 םייסו ץנ םשג .ז*י חוא ר״א .כ״כי שיוטי ׳ז חוא ׳יסה הזג אמליר וא התנועב עסש תאירק ארוקב אלא קירסק
 שי אל ונ־לצא והימו ,שרפי ןכ ן׳שיעב תוחמל ןיא שינעד מ*מ א״י ׳ימסב ראובמכ ארמימל ןנימקנד יהנו אנש אל
 ןיאש הארנכו רופס רטשב הז רכז אל ליז ייראה סגו הז גהנמ םחנמ ירבד /ה חוא רימאמ ,ללכ םמימל אכיל נ־הכב
 לארשי טמש קוספ רמול לד ייראה ירבד יסל םיקמ ול ,שחלב הינשה םעפב ורסאל םיד הארנ ילו 'ב תוא ייבנהב

 :ןימיל עודיכ רובעיו סירסיאש חטב ־וגו שחלב ורמוא םאד םירמואה הרבס כ״ג הזל הרצל ידכ
 לכש ןויכ בתכ חיכו .ורסאי אלש םדמלל שי םש (לט ןמקל ןייע דיעי ■םדוקה תואב •זנכ ידימ היב תיל
 ואיבהו •שיוטי אריסק אכיל והוא םירסוא להקה :ימ תוא
 ץריתש המו חינה לע השקהש המ א־סב שייעי ט״קס אימ ךיפססו ןאכמ ,ןושארה קוספה לפוכש ןיב □ש (יל

 .ןיאש ל״ז ןרס ירבדכ וניגהנמ ןנאו שרעי ז״י תוא ריא אקוד אלא הדיפקה ןיאו עמשמ וירחאש
 תליפתב אלו תוחילסב אל םימעפ ׳ב לארשי עסש םירמוא י־בה ש*מכ םימל ןיא ךליאו ןאכמ לבא ןושארה קוספב

 :׳ה חוא ייבנהב ג־הנכש כ־׳כי הליטנה ירבדמ םנמא .שובלה כ״כו ,םרעי קימסי ובלכס סשג
 רמול םיגהונ שערה תעב',ורמאי אלש םדמלל םי □ש <מ ל5'3 ס(י ולי(לו ןאכמ ךאד טמשמ ה״כ הלינמב יריאמה
 ויח סאש הארנ אמעטי לארשי עמש קוספ ואיבהו ,שיועי דשח וב שי דיחיב ייפא קיספ קוסס

 אצתש ו״ח שערה תלפמב ותומיש ייש י םהיאנוש לט רזגנ ,׳נ תוא י״בנהב מ*ר כ*י חוא דיסחס ,׳נ חוא הירטה
 ןישלשסו ן־לפוכ שערה ךשמנ םימעפל סאו דחאב םתמשנ אלש רהזיל םי כ*עו שייטי טישה לש ד״וי ׳יעס לע ע״ח
 עסש טמש רסואה םושמ הזב ןיקסקסמ יתעמשו וחוא דוע ןייעו ,ןושארה קיספ רמא לש ׳יפא םיקוספה לופכל
 חוא איכ ללכ ל״ז א״מ ברה בחכ הזב אצויכ לטד אניזמו ;זימאש תואב
 ׳פ ןילפוכי םירמואו המשנ תאיצי תעשב סידמוטהו לית סיי עסשמ .יוכו וחטמ למ שיק ארוקשכ .דיי ׳י^?0 (זל
 עודיש ןויכ רשפאו םדיב תוחמל שיש רשפא לארשי טסש ךוחמ הנישב עקתשהל ידכ וחטמ לע אק!ד
 םתנווכ ןיאש ןיעדוי לכה דחאב המשנה אציש ידכ םתנווכש .םימעפ ־ב השרפה ז יארקל ריסא רמא םוקמב לבא שיק
 ימנ החווכד ליכע לד י״ברב גחכ הז ןיעכו תויושר ׳בל רתומ וחטמ לע אקודד זדנ חוא ריא כ״כו .ח״קס א״מ
 דחאל דחא ןיב רמיל שיד נ׳לו ׳ה חוא ד״סחפ ,ירשד אכה לבא הרימש םושמ אלא וניאש אספט שובלה בחכדכ
 רמיל וא םשה דיחי אוה הז םגד םיהלאה אוה ׳כ קוספ קיספ םע השרפכ לכ לופכל . ןיא תיברעו תירחש ש״קב
 ש״מכ םיגרח ןושלב וא היל תוא ל״שמכ שחלב הינש םעפב םייע בתכו ,׳א חוא ביוישב י׳כרבה כ״נ1 .שיועי ןושאר

 ג !ימאש סואב קיספה לפוכש ןיב סדיקה ןידב םייסש המ חנכו ייכרבה
 חיישר יבכ יזחימד םושמ ס׳ב רמול ורסתאד י:ה לכ (אמ הלסוכל ןיא הלוכ השרפה ס״ה אלא אקיד ואל ןישאר
 ירשד הארנ סיגרת •לב והיינמ דמ רמא יא ליז !רס םחס יסל והזי .םרעי תיברעו חירמש שיקב
 המירת יס שיר חיזב ליז ייבשר ירבדמ אידהל עסשמ ןכ וחטמ לע ךא ל״ז ןרמ בתכש רסואש יס שי יסל לבא
 ןיאד מ*א םשב בתכש א״נ •יס ליעל לד י־ב ןרמ ׳לס נ*כו אלא ןושאר קיספ תורקל רוזחי אל השרפה תורקל רזוחשכ
 ןרמ זיע םייסו .עסש טמש רמואכ יוהד ךולמי ׳ה ןילסוכ ונבתכ רבכ דיוי תוא חירסה שימו .ךליאו תבהאו ןס
 הזו .סינרח ן ישלב א״סו קיהלב א״ס ורמואל ם־גהונ שיו ליז ש׳־ועי לד ;רס תרבסכ אלא יכה ל׳יק אלד דיל חוא ליעל
 עמש רמואד הירוסא עקפ הזבד עסשמ .ליכמ רמוי ןיכנ ליי הנשו ארק ןדוי יברש ימלשורימ סיאר איבהש המ םנ

 :׳מ תוא דיסחפ .יזנה חדה ירבדכ ונייהו טסש הייאו קיהו שייעי ג״הכ יינב שימכו ןושאר קוספ אלב הנשש
 .יוכו כייב וחוא םירמואש סיהלאה אוה ׳ס .בי ׳י^ס (במ ירבד ׳יפימ הטמס לעש שיק רדס לכ בותכנ ט״לר •יסב
 ׳ז ס הלעמל רד אוהש ותוא !יחבשמש יפל אוה רשנ נכנמ1 :ליז ייראה
 .והילא יגג סיהלאה אוה ׳ה סיב ארקב וניצמ םג םיעיקר תלפתב כ״ויבו תוחילסב תרומשאב םירסואה .אי ׳יעס ׳(חל
 שורד רוכה רעשב ביכו ׳ז תוא חרט .דיקס זיט .שובל .ייב !יא ־ס חיל בתכ .רכו םימעפ ׳ב הליפנ
 חלסת רחא רמול וגהנש המ ליח ג רנ ב*ק ךד כיהייד ׳ד תרומשאב לבא לטבתנ רבכ כיסיבד אהו לדו סימ חוא ןידסוע
 םינוע להקהו איפ רמוא ץ״שהו סיהלאה אוה ׳ה סיז הליענ םה רובעיו ןזחה רסואש םעפ לכבש םדא ינג ןיידע םי
 אוה ׳ה םעפ לכב ןילפוכ ונאש ׳יסעאו סיז דע ןכו וירמא םימעפ קוספה סילסכסש אצמנו דגו לארשי עמש םירסוא

 :שרפי דוס יב שיו בשחת תחא סטסל סיהלאה לינ סימ הז רסא הז דיסב וחוא םילפס ןיאש ייסעאו תובר
 םיש לע תונפל אלש רהזיל שיש א*י .ההגה □ש (נם ילענל יוארו אוה הנוגמ תוחפלו וחוא ןיקחשמד ללכב רהד

 סכרב ץדול

 זק
 הלוגה ראב

 ץומיימ ההגה נ ג׳ל
 ש" ק תוכלהמ צ״ס
 סשב אי׳ירהמו

 .םש ס .ג״הג
 ד׳צ סש ׳םות ע



 חרוא םייח אס 'ימ ש* ק תוכלה
 הגה אוה רשב גהנמ םימעפ ד הליענ תלפתב רופכ םויב ותוא םירמואש םיחלאה אוה ׳ח# בי היוגה דאכ
 רמול ךירצ ןושאר קוספ רחאי׳ גי :(דעומ להוא םשב י״3)ןמא פ״ב הכרב סוש לע תונעל אלש רהזיל שיש א״י £פ פסיח^אי"
 תוכלמ תלבק ןיב קיספהל ידב תבהאול דעו םלועל ןיב טעמ ־קיספהל ךירצק.די :יאשחב ו׳למכשב ינלואהמ ליט ק
 אהיש ידכ ינשה ׳הל יניהלא ןיבו ׳הל לארשי ןיב ןושאר קוספב קיספהל שיו הגה :תוצםראשל םימש •םשייא"
 יכ ךורבל דמא ןיב טעמ קיספהל שיו (חקור) דמא ׳ה אוה וניהלא אוהש ׳ה יכ לארשי עמש עמשנ

 רקיע

 םייחה ףכ
 רמואה דעומ לכא רפסב אתיא יכה .ןמא פ״ב הכרב
 וילע בתכו ל״ז י״ב ואינהו .עמש עמש רמואכ ןמא ןמא
 ןמאו ןמא ביתכ ארק א הד דועו ול ןיינמ עדוי יניאו ל״ח
 אלב וליפאד הארנ ו״יו אניינח ןמאב ביתכ סתהד ג״פאו
 .ל״כע ממיז ירת ןמא ןמא רמא יא אדיפק ןיא ימנ ץייו
 ןווכמכו חלשב ׳פ ייחמ כ״כו בתכו י״קס א״מ ואיבהו
 ףוס דוד רמא ןכו תומלוע ינשל הכוז ןמא ןמא לפוכו
 יתנייעו ל״זו בתכ ח״י חוא ר״אה והימ ל״כע א״מ רומזמ
 ןיוכמ אקודד עמשמ ׳ונו לפוכהו ןיוכמה לכו בתכו ייחמ
 ןכ השעי אל יוארכ ןיוכמש חטבומ וניאש ימ כ״או ןניעב
 י״בגהב א״יהו ל״כע ז״ק ׳יסד תולפת ינשד תצק אימוד
 דעומ להואה ש״מד אמיתו ל״זו בתכש ל״ז ןרמ לע השקה
 ואלד סתה ןנירמאד הלדמה תא ארוקה ׳םב ימלשוריהמ אוה
 ןמא ןמא עמש עמש ה״ה אלא םידומ םידומ אקוד
 קיספמ ו״או ןמאו ןמא רמואד ארקד רמול ונא םיחרכומו
 ע״צו ימלשוריה הינימ טימתשאד ל״ז ןרמ לע אמיתו ןינעה
 ס״רומ ירנד עייסל בתכ ב״י תוא ל״ז ח״רפה ןכו ,ל״כע
 אכיל ו״יוסעינשכ רמוא םאד בתכו ׳זנכ ימלשוריהמ ל״ז
 בותכ וניצמש השקהו רזחש אלא ארקב. ביתכדכו אדיפק

 ןמא םמה לכ ונעיו לודגה סייהלאה ׳כ תא ארזע ךרביו
 כ״כו "ש״ומי ירש םייתנב אתרופ קיספמ סאש םייסו ןמא
 ואיבהו אדיפק אכיל ו״יו םע •ינשה רמוא סאד שובלה
 ש״ועי קלחל ש״מ ד״וי תוא א״א ג״מרפ ןייעו .סש ר״א
 ש״ועי הזב ךיראהש ׳ד תוא י״בגהב םחנמ ירבד ןייע דועו
 אידכב רסוא ימלשוריהד ןויכ הארנו ,א״י תוא ד״התפ
 קספ ןכו דעומ לכא ׳םנ כ״נו ןמא פ״נ תונמל אלפ
 ת״אוש קלחל הנס וכרדל דמא לכ םינורחאהו ל״ז ס״רומ

 ןויכ ןמא א״פ א״כ הכרב םוש לע תונעל ןיאו ףידמ
 הנבלה הכרבבו .ןמא פ״ב תונעל ןידה ןמ הבוח וניאש
 ס״ג ןמא םייקו יח לארשי ךלמ דוד רחא רמול םיגהונש
 טעמ קיספהל שי ט״פק תוא ר ־יס ב״ומב ש״מכ דעו הלס
 :ב״י תוא ד״התפ ןייעו ל״ז ח״רסה ש״מכ דחאל דמא ןיב
 "ןמא פ״ב הכרב םוש לע תונעל אלש .ההגהב םש (ים
 רמאי םירבד ינש לע ןמא תונעל ול ןמדזנש ימ
 .א״י תוא ׳ט ׳יס ג״שק .ד.״ם ׳יס א״ח ט״קלה .ןמאו ןמא
 .ש״ועי דכלומ י״רהמ םשב ׳ח תוא ד״כק ׳יס י״כרבב כ״כו
 תוא שידקכ תיינע ינידב ע״יג רודיס .ג״ע ח״פד ן׳יש

 :םש םחנמ ירבד .ז״ט
 ׳וכו םש ךורב ל״צ ןושאר קוספ רחא .גי ׳יעס (חט
 רמאש ארוק היה קרפ ג״ש םשב ח״בה בתכ
 ותוא ןיריזחמ ןיא ורמא אל םאש ןורחא היעשי ׳ר םשב
 שובלה לבא .׳ט תוא ת״וע .ט״הגכב ג״הנכ ואיבהו .ש״ועי

 קוספ ןיד לכ ול םי םש ךורבד בתכ יכ ׳ימס ג״ס ׳יסנ
 הארנ ןכו .ש״ומי רוזמל ךירצ ונ ןויכ אל וליפאו ןושאר

 ׳יסה הזב א״מ כ״כו .ש״ועי ו״ס ׳יס שירב ל״ז ןרמ תעד
 ׳יסכ הזב ז״ר .א״י ׳וא א״א .ט״י 'וא ר״א .ג״י ק״ס
 ן״ש ו״ט תוא א״י ׳יס ג״שק .׳ה תוא ג״ס ׳יסגו ג״י ׳וא
 םייחה ףכ .׳ז תוא ש״ק ינידב ע״יב רודיס .ד״ע ה״צד

 : רקיע ןכו ׳ל תוא ד״י ׳יס
 םר לוקב אל לבא .יאשחב ׳וכו םש ךורב ל״צ □ש (יט
 אה ללכ הירמינ אל סאו השמ הירמא אל אהד
 סיחסס ארמג .יאשחב ותוא םירמוא כ״ע בקעי הירמא
 תור שרדמב ח״וז ל״זו .םש ת״וע .ה״קס ז״ט .א״ע ו״נ ףד
 בקעי ןינב ורמאד אתעשב חנית ארק יאה ג״ע ג״צד
 ירמא אמיע ילוכ אתשה לבא לארשיל השמ וא ןוהובאל
 וניבא בקעי אנינת אה אלא ןירמא לארשי ןאמנ לארשי עמש
 רידח יודמל הירקי היסרוכ וג היל םיתמ ה״בקהו תמ אל
 אמוי לכב יזחדכ ה״בקד הימש ידמימ אקד יונב לע אדהס
 עמש ירמאו ה״בקד הימש ןידחימ ןוניא דכו ,ינמז ןירת
 אקדכ ה״בקד הימש ידחימ ןנאד ןלע דיהס אוה לארשי
 שירס ןיפדג עבראב בקעיל היל ילטנ אתעש איההב יזח
 האליע אשידק ימקל היל יקלסו אמלע ירטס עבראל
 ערזד אבא והיא האכז רמאו חתפ .ןאכרב ׳זב היכ ךרבמו
 ןוכובאל ןירטעמ אקד ןינב ןוניא !יאכזו אעראב דילוא אד
 ירמאו יחתפ איולשד יליח ]יניא לכ אתעכ איההב .יכה
 רטעתמ בקעיו .דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב
 אפקמ אתרקכ רידת סיאקו איכד אנומסרפא ירכנ רסינתב
 והיילע האטלשל אפיקת אניד קיבש אלד ימק יינב לע ריש
 ידבמ ארית לא ד״הה ןול האצשל ןילכי אל אמלמ ינב לכו
 בלל הפי ןייע דועו .ר תוא ב״ום ואיבהו .ל״כע בקעי

 :הזב ש״מ ד״וי תוא
 .׳וכו ותוכלמ רובכ שש ךורב רמול ךירצ םש (זט
 ושאר ליפשיש ךירצ ותוכלמ תבית רמואשכו
 שורד רוכה רעשב ש״מכ רבדב דוס שיו הטמ) הלעמלמ
 תוא אראו ׳ס ל״ז ח״א ןב כ״כו .ג״ע ב״כד ש״קד ׳ה
 עימשי מ״מ שחלב ׳וכו םש ךורב םירמואד ג״עאו ,א״י

 : םש ח״א ןב .תצק וינזאל
 ףכו תבהאול ׳וכו טעמ קיספהל ךירצ .די ׳יעס (חמ
 וניוטצנש ע״מ םייקל ןיוכי תבהאו קוספב
 רעשב ש״מכ ע״מ ח״מרה ללכמ איהו ת״ישה תא בוהאל

 ;ד״ע ו״כ ףד ם״קד ׳ח שורד תונוכה
 .ףכו ׳הל לארשי !יב ןושארה קוספב קיספהל שיו "ההגה םש
 תוכלמ לוע וילע לבקל אבה םייח םימ ראב לעב בתכ
 תוקספה ׳ג לארשי עמש קוספכ קוספי תומילשב םימש
 ׳ה תינש הקסיפ וניהלא ׳ה .דחא אקסיפ לארשי עמש
 ׳ה לארשי עמש ושוריפ אהיש ידנ .תישילש אקסיפ דחא
 וניהלא ׳הש ל י רשי ןיזאה ןישל אוה עמשו .דחא ׳ה וניכלא
 .ד״ע ו״צ ףד ץ״ש כ׳׳כו .ש״ק יניד שיר ה״לשק .דמא אוה

 ןייעו



 חק םייח אס ׳יס שיק תובלה ץןךןא
 ןיבו ךבבל לע םויה ןיב קיספהל ךירצי וט :(םהרדובא) ןושאר קוספ אוה םימש תוכלמ לוגק רקיע
 םיעטהל ידכ ׳הל עבשנ ןיב קיספהל ךירצ" זט :רחמל אלו םויה הארנ אהי אלש הבהאל םויה
 יוהו ורכשת וא ורקשת עמתשל אלד ורכזת לש ןיייז זיתהל ךירצת זי :א״הב תיארנ אהת אלש ץיעה הפי
 עטש לש ד״וי שיגדי* חי :םתרכזו לש ן־ייז זיתהל ךירצ ןכו םרפ לבקל מ׳ע םישמשמה םידבעכ
 ןיב חויר ןתיל ךירצב טי :ואהו עמתשל אלד ויהוד דרי ןכו ף״לא הארת אלשו עלבת .אלש לארשי
 הינפלש הבית ףוסכ התליחתש הבית ןיב חויר ןתיל ךירצי כ :ףרחו עמשתל אלד ףאל הרחו
 לכב ךירצי אכ :ץראמ םכתא ליתפ ףנכה הרהמ םתדבאו ךדשב בשע םכבבל לכב םכבבל לע ךבבל לכב ןוגכ
 ותוא םתיארו תא םתמשו םתוא םתרשקו םתוא םתדמלו קגכ םהיניב קיספהל ם״מ רחאש ףילא
 ףא ה בכ :תמ םתומ ארוקכ הארנ אהי אלש (חא סחישעו זא םסרנזו)
 שי םיבותכבו םיאיבמ הרוסב ארוקכ ןידה אוהו הגה ךכב קדקדל ךירצ הלפתבו הרמזד יקמפב

 הלוגה ראב
 סיחס&ב םש ר
 חוכרגד 'לשורי ש
 סש ת .ד״ע ףד
 ד״גארה א ׳לשוריג
 םש ש״ארה ג
 ,חוכלנד 3״ס3

 ו־ט ארמנ3 םש ג
 רססב הנוי יבר ד
 גוחכו האריה
 ג״ס ׳יימ סוהכה3
 ןכש ש״ןי חוכלהנ
 ׳סג סש ה וגהנ

 רהזיל

 ףכ
 בקעו ןיפ ברה םשב בתכש ׳קכ ׳עמ א״ס ל״כז ןייעו
 בתכ ה״לשבו ש״ועי דהאל ׳כ ןיב כ״ג קיספהל ךירצש
 ואיבהו דהאל ׳ה ןיב ןכו לארשיל עמש ןיב קיספהל שיד

 : ף תוא ר״א
 ךבבל לע סויכ ןיב קיספהל ךירצ .ו״ט ׳יעס (טמ
 רמואכ הארנ אהי אלש ידכ ׳יפ .רכו
 סויכ ןיב ןכו .ךבבל לע רסמל אלו ךבבל לע םויה
 רחמל אלי הבהאל םויה עמתשיל אלד ידכ הבהאל

 :שובל .י״ב .הבהאל
 ידכ ׳וכו ׳הל עבשנ ןיב קיספהל ךירצ .ז״ט ׳יעס (ן
 ןושל ושוריפ יוכו ,א״הכ תיארנ אהת אלש

 :שובל ,ו״מ ׳כ הבשנ רמא ולאכ היבש
 עמתשיל אלד ורכזת לש ן״יז זיתהל ךירצ .זי ׳יעס (ןא
 ןושל ורכשת וא רקש ןושל •׳וכו ורקשת

 ןושל ן״ישכ עמתשיל אלד םתרכזו לש ן״ייז ןכו .תוריכש
 אלד םעטכ, ובתכ סכרדובאו רוטבו .שובל ,תוריכש
 תונייעמ ורכסיו ןושלמ אוהש ושוריפו ךמסב עמתשיל
 ד״התפ ןייעו ,ב״כ תוא ר״א ,רקש ירבוד יפ רכסי םוהת

 :1׳׳י תוא ףוס
 עלבת אלש לארשי עמש לש דוי שיגדי .סי ׳יעס (ןב
 ןיאו לארשא וא לארשי עמחשילו .׳וכו
 ואהו עמתשיל אלד ויכוד דוי שיגדי ןכו ידימ ותועמשמ

 :שוגל ,םולכ םשוריפ ןיאו
 .׳וכו ףאל הרסו ןיב סויר ןמיל ךירצ .טי ׳יעס (ןג
 ארוקכ אהי אלש בטיה ףא תלמ ךותמל רכחו

 .׳וכו התלמתש הבית ןיב סויר ןמיל ךירצ .ך ׳יעס (ח :ב״י תוא ת״עש .ג״ע ו״לד ן״ש .ינד ףא
 הביתש תואב תלסתמ הינשה הביתכשכד

 תואכ תויתוא יתש םתוא ארוק אוה תרמגנ םינפלמש
 םשב י״ב ,םכיניב סמר ןתיל קסעתמ וניא סא תתא

 ךירצש וניתובר ש״מ .׳וכו ךבבל לכב ןוגכ םש (|יי *שובל .םולכ םתועמשמ ןיאו ,י״שר
 לכב ךבבל לכב ןוגכ םיקבדה ןיב סויר ןחיל
 ן״ידמלכ טש ןיב ףקמ תתל אלש קיספהל ורמא אל סכמל
 הלדבהו סויר ןתי ףקמב הארקיש י״פעא אלא אוה רשאכ
 אוה לכב הנה יכ ,ארק ן״ידמל ינש יכ המדיש ןושלב
 היהי ףקמ אלב ותוא ארקי םאו ףקמה ינפמ ץמקנ דוקנ
 תועונתה ףילסהל ל״ז וניתובר ורמא אל הח םלוסב דוקנ

 םייחה
 ת״וע ,א״דרהו ק״דרה םשב י״ב ,יניסמ השמל ונתנ רשא

 :ט״י תוא ז״ר ,ב״י ק״ס א״מ ,ד״וי תוא
 תוכרב ארמגב םש ורמאו ׳וכו ךנבל לכנ ןוגכ □ש (ןו

 קדקדמו ש״ק ארוקה לכ ב״ע ףוס ו״ט ףד
 םדאכ עבטש ינפמ םעטהו .םניכג ול םיננצמ היתויתואב
 וררקמו ופבט ךפהמ אוהו הרכמב תורקל הצורו סמ אוה
 סוש רסמי אלש היתויתואב קדקדמו תמנבו ןותימב ארוקש
 ול ןיננצמו הדמ דגנכ הדמ ול ןידדומ כ״ע הנממ תוא
 כ״עו .א׳ירהמ םשב.ב״ס ׳יס י״ב ש״מ. ;ייעו .סנהיג
 תויתואב קדקדמש י״ע יפ דימת' ותעד תיל םדאה ךירצ
 יעבטה סומה וילע רבגתי■ אלש ידכ סנהיג ול ץמצמ ש״ק
 דמולש תע -לכבו הלפתבו תורימזב• םגו ,הרכמ ארקל
 ריואה תעקוב איה ויפמ תואצויה תויתואהש ותעדב ןתי
 םנקתכ םאיצוהל ההבי קדקדמ וניא םאו הלעמל הלועו
 דימת ובל לא ןתי יסהו ו״מ םימוגפו םירסמ ואציי ולא ירכ

 :׳א תוא ב״ס ׳יס ןמקל דוע ןייעו ,ונכזי ׳הו
 ינש לכ שיגדהל ךירצ ןכו .׳וכו ךבבל לכב ןוגכ םש (!י
 םכבבל ךבבל ןוגכ ז״לז םיכומסה תויתואה
 תוריהמה יכ םתמשו םכבל ךבל ארוקכ אהי אלש סתננשו
 ל״ז ש״שרה ׳יסב ה״כו .עודיכ תומודה תויתוא תרפוסמ

 :םיקבדה ןיב דירפהל הז בישסד
 קיספהל ס״מ רמאש ףלא לכב ךירצ .אכ ׳יעס (ןח
 םימ,ראב םשב ה״לשב לבא ׳וכו םהיניב
 וליפא קיספהל ךירצ ם״מ רסאש ףלא לכד בתכ םייס
 .םירמא םיהלא םתדבעו ןוגכ םתומד םעט ךייש ןיאשכ
 םכיהלא .ינא םכיכלאל .םהירמא םינוז רשא םכיניע
 הבית לכ בישה דועו .תמא םכיהלא .ינא םיהלאל .רשא
 קספה ךירצו אטבמב הנשיגרי אלש רשפא ףלא התלמתש
 .םכיהלא ,.׳כ תא ,רשא .יתוצמ .יכנא .רשא ןוגכ
 ׳ה רמאיו .הלא ירבד ׳כ רשא •תא רצעו .סכיצרא .רטמ
 ןכו .טכיהלא ׳ה .םתא רשא .׳ה תוצמ ,לא רבד .לא
 ןיב םתרשקו םכישפנ ןיב קיספהל ךירצ ,ךבכשבו ךרדנ
 ןכו הלאמ םירבדה רמואכ , הארי אלש הלאכ םירבדה
 וברי חתפי היהי לש ד״ויב קדקדל יואר ןכו .לע םתבתכו
 היהא ףלאב הביתה תלחתמ ולאכ הארי אלש ןהימודו

 :׳א חוא א״א ,ה״כ תוא ר״א ,ובריא התפיא
 ךכב קדקדל ךירצ הליפתבו ז׳דספכ ףא .גכ ׳יעס <ןט
 םילשורי יחבש ,ודובכ תא םיוגב ורפס ומכ

 תא



 חרוא םייח אפ ׳יפ ש" ק תוכלה
 אלו דנח חיני אלו הפרה קזחי אלו קזחה הפרי אלש קדקדל ךירצי גכ :(ק״דרה םשב י״ב) .רהזיל הלוגה ראב

 ולא תונידמב ןכ וגהנ אל לבא הגה :הרותב םהש ומכ םימעטב ש״ק תורקל ךירצי דכ :חנה דיני ם׳נמיה 'האייה

 די לש ןיליפתב שמשמי ךדי לע תואל םתרשקו רמאישכ" הכ :ךכב םירימחמ םיקדקדמה מ׳׳מו א'ההמ"י חיפל־ד
 תויציצ ׳בב שמשמי ותוא םתיארו רמאישכו ר״שב שמשמי ךיניע ןיב תופטוטל ויהו רמאישכו .י-נ סי׳יססד

 ןתורקל םיגהונ שיו םר לוקב עמש תאירק תורקל םיגהונ שיט וכ :׳ה היעמ ד״כ ׳יס ל״עול .וינפלש ש'נ'ימ 'ישח ח
 י י יי 1 י ׳ושח ט יינק ןמיס

 :(וב לכ) :]יגהונ ןכו םר לוקב ןושאר קוספ ורמאי םוקמ לכמו הגה :שחלב ;א-נשרה

 יפ
 םייחוד ףכ

 ,תא םיכילממו ׳ה תא םטה ואריו "תא סקתו "׳ה תא
 אוהש תורימזה שירב הדותל רומזמ ורדסש והזו "שובל .רוט
 ׳ה תא ודבע וב בותכ סגו הדותה לע רמאנה ריש
 הלימ הליפתהו תורימזה רמול ךירצ יכ זומרל רכו החמשב
 בל ול היהי הממשה .ידי לע יכ הבר הממשבו הלימב .

 :וירבדב םגמגי אלו בוט

 וריכזהש המו ׳וכו הרותב ארוקה ה״הו ,ההגה □ש (ם
 שיש ינפמ תחאה תוליע יתשל אוה ש״קב

 םימש תוכלמ לוע תלבקו םשכ דוחי תוישרפה התואב
 םימכח םויב םימעפ םתוא םיארוק לארשי לכש תרחאהי
 ימע ינפמ םכילע ריהזהל ןיכירצ ויה.ךכיפל ץראכ ימעו

 :שובל .ק״דרה םשב י״ב .האירקב םיאיקב םניאש ץראה
 ׳יפ .׳וכו קזחה הפרי אלש קדקדל ךירצ .גכ ׳יעס (אס
 הבית ףוסב ןוגכ חנ תארקנ תפטחנה אבש
 ארקנ דנו .הנטק העונת רחא האבה הבית עצמאב וא
 רחא הבית עצמאב וא הבית שארב ןוגכ תעעונתמה אבש
 שמחה ל״ר)םתומ ימותפ הלודג :עונת ןמיסו הלודג העונת י
 תולודג תועונת ׳ה סה םתומ ימותפ תויתואב םהש תודוקנ
 הלודג העונת תארקנ הלצא ד״וי שישכ קיריחה קר (ש״החמ
 .ג״י ק״ס א״מ .הנטק העונת תארקנ הלצא דוי ןיאשכו
 שיד םייסו הזב ש״מ ההגהב ש״ק ינידב ה״לשק ןייע דועו .
 ידמלמכ לע טרפבו םדמללו הז לע םעה ןומכ ריכזהל
 עידוהל הז ךירצ ןכו םתאירקב תוקונחה ושבשי אלש תוקונת
 .ש״ועי הרשיה העונתב ת״סב תורקל םיעדוי ויהיש םינזחל

 :ד״מ ׳וא ד״י ׳יס םייחה ףכ ׳םב ס״חרה ואיבהו
 כ״כו ׳וכו םימעפ ש״ק תורקל ךירצ .ד״כ ׳י^?0 (בס
 לע לאומש תראפתב כ״כו ,ד״כ ׳וא ח״רפכ

 : םינורחאה כ״כו .ו״ל ׳וא ע״פ ואיבהו ש״ארה
 םיקדקדמה מ״מו ׳וכו וגהנ אל לבא .הגה םש <מ
 ימל הניגנה יכ .ןיוכיש דבלבו ךכב םירימחמ
 ק״ס. א״מ .׳ח ףא מ״ד .הנווכה .דיספמ .הב לגרוה אלש
 ד״י ׳וא א״א ג״מרפ .הניגנה םירודיסב ספדנ וישכעו .ד״י

 : ל״ז ם״רומ ש״מכ םיזנכשאה גהנמל הז לכו
 גהנמה .ךכב םירימחמ, םיקדקדמהו ..ההגהב םש (דם
 םיבותכה םימעטב ש״ק תורקל תולכקה בורב

 ימ השועש ומכ קוספ ףוסב ןיקיספמ ןניאש אלא הרותב
 אברדא וכומסיש המ לע הזב םהל ןיאו הרותב ארוקש

 ןכו רחא םעט סישבמ ׳פ ףוסב קיספהל רכזהל ךירצ רתוי
 :רקה לכ לא עיגישכ הב ריהז יתלבהו אחרטב רלזהל יואר

 ינא תיציצ תשרפ ףוסבו ףרחמו׳ תומי ׳ה ןכשמ לא ברקה
 רמא המל ראבמ יננהו אחרט ינא תלמב שי סכיהלא ׳כ
 ךדבע ינא ורמואב הנכו ךדבע ינא ינ ׳ה אנא ה״עהד

 ךדבע ינא קר ודבע רחא שיא סג היהי אלש ללוש וניא
 ׳וכו ךדבע ינא ילו ןכו וידבע כ״ג םירחא ואצמי רבכו
 ׳כ ינא רמוא החא םא ןכלו ארק אל ךדבע המלשלו
 סגש רשפאו סכיהלא ׳ה ינא עמכמ אחרט אלב םכיהלא
 אחרט םעטב ינא ארוק התאשכ לבא םכיהלא היהי רחא
 הלחתכלש יניעב קוחר וניאו ׳וכו רחא אלו ינא ש״מ זא
 ש״ק ףוסב דוחיכ זומרל ידכ ךפ וז ׳פ ת״ישה םייס
 םשב ג״פ ו״צד ץ״ש .ליחתהש המב םייסמ םייסמה אצמנו
 א״קד ן״שב ש״וע ןייעו .ד״י תוא ת״עש .חודי יתש לעב
 אתיאד ס״רה םשב בתכש תודי יתש לעב םשב בתכש ב״ע
 אלו ויניעו ומטוחבו ויפב קדבו תמ אצמ יני פ רהוזב
 ביציו תמאבש םיקנדב רכזנ אל 'יאדוב רמאו וב םאצמ

 : םש ת״עש ואיבהו .ל״כע

 לע רמאישכו .׳וכו םתרשקו רמאישכ .הכ ׳י^7ם <הם
 ערה רציבו בוט רציב ךירצי ינשב ןיוכי ךבבל
 וליפא ךדאמ לכבו .ךשפנ תא לטונ וליפא ךשפנ לכבו
 יוכ ךל דדומ אוהש הדמו הדמ לכבו .ךנוממ תא לטונ
 : א״ע ן״דד תוכרב הנשיכ ןייעו .ש״ק ינידב ה״לשק .ול הדומ
 םתרשקו רמאישכ ןכו ׳וכו תואל סתרשקו רמאישכ םש (יס
 ׳וא ח״מ ׳יס ל״שמכ ׳וכו םכדי למ תואל םתוא
 שמשמי אל ךא .ש״ועי תונווכה רעש םשב עמש ה״ד ׳א
 הדמולמ םישנא תוצמ בל סוש ילב רועה ששמי רשאכ
 ש״מו ןיליפתה רוכזיש םירבדה ןה בלה תנוכ רחא אלא
 רשא וישועב לארשי חמשיו ה״בקהל ובלו ומומ דבעשמ םהב

 ;ד״וי תוא ל״סח "םהב ונרטיעו ויתוצמב ונשדק

 ׳יסב ל״שמ ןייע ׳ונו וחוא םתיארו רמאישכו םש (זם
 :ש״ועי ׳ה ׳יעסו ׳ד ׳יעס לע ד״סב ד״כ

 רשא רמאישכו .׳וכו ותוא םתיארו רמאישכו םש (חס
 תאיצי רוכזי םירצמ ןראמ םכתא יתאצוה ,
 תונווכה רעש םשב ׳ד תוא ׳0 ׳יס ל״שמכ ׳םירצמ
 םירצמ תאיצי תריכז לש וז הוצמ םייקל ןמכיו .םינורחאהו
 שורד ׳ווכה רעשב ש״מכ תיברעד ש״קבו תירחשד ש״קב

 : ב״ע ז״כד ש״קד ׳ח

 תעד וכז .שחלב התורקל םיגהונ שיו .וכ *י^ם <טס
 .ןרמ האיבה הבושתב א״בשרהו ייאכ וניבר
 ןואג יאכ בר ןכ ובתכ אלש בתכ י״כ ׳ושחב ז״בדרהו
 תורקל ךירצ ןידה יפל לבח םגהנמ בשיל אלא א״בשרהו
 שחלב ו״למכשב אלא ורמא אלש דחיב םר לוקב םלוכ
 ןיבמל םיחוכנ רבדל םימעט המכו המכ תתל ךיראהו
 האב הניכשהש העשב ל״זר רמאמ איבה וירבד ללכבו
 םתצקמו םירחאמ םתצקמ תורימזה םירמואש אצומו נ״כהיבל
 שיו םר לוקב ארוק |ן״שה םאש בתכו .תקלתסמ םימידקמ

 םירוק



 םייח בס דס ,יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב . :םיפיעס ׳ה יבו .ונזאל עימשה אל וא ש״קב קדקד אלש ימ בס

 "ינ חינרנ א רהזיו: ןושל לכב התורקל לוכיב ב 4.אצי ןהב קדקד אלו הארק היתויתואב קדקדל הוצסש י־׳פעא" א
 םנ״לנ המיס נ־׳ םאו ייפכ איצומש המ ונזאל עימשהל ךירצי ג :שדוקה ןושלב ומכ וב קדקדיו קשל ותואבש שוביש ירבדמ
 ׳צ9מ נ־ס מ־י ג הגה :אצי ובלב ש״ק ארק רחא סנוא וא ילוח תמחמ םאה ד :ויתפשב איצויש דבלבו אצי ונזאל עימשה אל
 ח׳&סה ק׳חנו1־ט אהי אלש דבל3יו3לב רהרהי םנוא סושמ ותוקנל לוכי וניאו ירמגל יקנ וניאש םוקמב אוה םא ןכ השעי הלחתכלףאו
 .ימלשוריה חעדל םןקם

 םייחה ףכ
 ארקי אל םא היהי אל הז ש״קד ׳ח שורדב ׳ווכה רעשב .לודג לובלב גהנמה הז הר לוקב ץרוק שיו שחלב םירוק

 : ק״ודו ש״ועי ק״הלב התוא ן׳״ש .׳ב תוא ב״וישב י״כרב .הברה וז ׳ושתב ברה ךיראהו

 .ויתפשב איצויש דבלבו ׳וכו עימשהל ךירצ .׳ג ׳יזןס (יי :׳ג ׳יעס ג״ס ׳יס ןמקל ןייעו .ד״ע ה״צד
 רוט .אצוי וניא ובלב רהרהמש רוהרהב לבח ׳ םר לוקב ןושאר קוספ ורמאי מ״מו .ההגה □ש (ע
 ת״ועכ אלדו בתכו .׳ג חוא ר״א .ט״הגהב א״י .ח״ב .י״בו• .ידכ ׳ד ףיעס ליעל ל״ז ןרמ בתכ ןכו .׳וכו
 אצויד ז״אירו ארוק היה ׳פ רואמה לעב םשב בתכש :הנווכה ררועל
 ג״מרפ כ״כו .אצוי וניאד ל״ם ע״כד םייסש ש״ועיו רוהרהב

 הארק היתויתואב קדקדל הולמש י״פעא ׳א 'יס□ (א
 רהזיל ךירצ מ״מו .אצי היתויתואב קיקד אלו
 ש״ק ארוקה לכ אנינח רב אמח בר רמאד םהב קדקדל
 ןמ בייתד א״בה ׳יסו .רוט .םנהיג ול ןיננצמ היתויתואב
 םוחב שנענ רהזנ אל סאש יסנב קדקדל רהזיל ןידה
 סנהיג ול םיננצמ םהנ קדקדל ךהזנ םא לבא סנהיגה
 ךכיפל היתויתואב קדקדמש המב יולת לודג רבד ןכ סא
 ׳או עמשמ ׳ש רבדל ׳יס יתעמשו .ל״כע סכב רהזיל ךיךצ
 היננ׳ח ת׳ד דסאמ דדר עמשמ ע״מ ראשנ ש״א אוה דחאמ
 לוצינ הנווכב ש״ק ארוקש ימ זומרל לאינד הירז׳ע לאשי׳מ

 ןיימו ׳א תוא ר״א .לאינדו הירזעו לאשימ היננחכ שאמ
 :ו״נ תואו ׳א תוא א״ס ׳יסב ל״שמ

 ׳םב בתכ .אצי היתויתואב קדקד אלו הארק םש (ב
 ריכזהל אלש קנעה ןיא ןנחתאו ׳פ ךוניחה
 לבא .אצי אל ולוכ ש״ק ארק אלש לכש תויתואהו תוביתה
 ןכו םיקבדה ןיב חויר ןתנ אלש אוה אצי קדקד אל קנע
 יסכ .דחאד ׳דב ךיראה אלש וא .ורכזתד ׳זה זיתה אלש
 :׳א תוא א״א .םש ר״א .ד״כע ןכ תושעל הלמתכל יוארה
 קוליח ןיאו ףכו ןושל לכב התורקל לוכי .3 ׳יעס ^
 ג״הנכש .הכירפ .ח״ב .י״ב .רוביצל דיחי ןיב
 אקודו .׳א תוא ר״מאמ .׳נ תוא ת״וע .׳א תוא י״נגהב
 ׳א תוא ב״ה .׳א תוא ח״רפ .א״קם א״מ .ןושלה ןיבמשכ
 ב״פב ל״ז ס״במרה כ״כו .׳נ תוח ז״ר /א תוא ב״וס
 הלפתב ה״הו .שובלה ירבדמ מ״כו .ד״וי ןיד ש״ק תוכלהמ
 ללהו תוצמה תכרבו תוריסה תכרבו שודיק לבא .מ״הרבו
 ב״וס .םש ג״ה .סש א״מ .ןושלה ןיבמ וניא ׳יפא אצוי
 אקוד אוה םא ד יעס א״ק ׳יס ןמקל ןייעו .םש ז״ר .םש
 .ש״ועי דיחיב ׳יפא וא ןושל לכב ללפתהל לוכי רובצב
 ק״הלב קפתסהל םיד בתכש ׳א תוא א״א ג״מרפ ןייעו
 אצי תירושא זעולה הליגמ דל5כ אצויד רשפא ןיבמ ןיא םא
 הלחתכל רמול עמש וא הנבה עמש אקוד תונושל ראשו
 ןייעו -ש״ועי ןנברדמ אל הרותה ןמ וינזואל עימשהל ךירצ

 :םידעי הזב ם״מ ׳א תוא ט״הגהב ג״הנכש

 ןידכ דצמ והזו .רכו ןושל לכב התורקל לוכי םש (י
 םשב ׳ב תואו ׳א תוא א״ס ׳יס ל״שמ יסל לבא
 רפסמו תוישרפה דגנכ תונווכ שיד ל״ז י״ראהו רהוזה
 ש״מכ ת״סו ת״רב םיכיישה תונווכ דוע סגו תוביתה

 אל דבעיד ׳יפא םנוא אלב רבחמה חעדד ׳א תוא ז״שמב
 : ׳ג תוא ז׳ד כ״כו .ש״ועי רוהרהב אצי

 א״ח ס״ארה .ח ׳י אצי ארק אלו ש״ק עמושה <י
 ם״רה םשב בתכ ב״מ ׳יסבו .א״מ ׳יס
 ליעל א״מ ואיבהו .ט״הגהב ג״הנכ .אצי אלש ל״ז רקשלא
 ר״אה בתכו ׳ב תוא ׳יסה הזנ ר״א .׳ט ק״ם א״ס ׳יס
 םימת ׳םמ הארנ ןכו - םינוכנ רקשלא ס״רה .ירבדד ספ
 וניא'׳יפא וא אצוי וניא יקב אוה םא אקוד והימ.,םיעד
 רקשלא ם״רה בתכ הרשעב לבא דיחיב אוה םא יקב
 יקב וניאש תא איצומ ץ״שד ס״הרדובא םשב היפוג םש
 איצומ ץ״שד ם״רכ ירבד הארנ אנידלד בתכש ש״ומי רכו
 סשס״הרדובא בתכד אה דועו םייסו ׳וכו יקב וניאש חא
 לארשי עמש קוספ רמול עדוי וניאש םלועב רוג ךל ןיאש
 ןויכ כ״או .׳א תוא ח״רס ןייעו .ל״כע ח״י אצוי ךכבו
 אתיירואד אקוד ׳א קוספ סא ש״קכ כ״ג אתגולס שיד
 ו״מ ׳יס ז״רו ז״ס ׳יס ח׳רפבו כ״מ ׳םב ש״מכ הלוכ וא
 רוביצה םע אוה םא יקב וניאש ימב אנידל הארנ ׳ט תוא
 וניאש ימ ז״כזב אכילד ןויכ רובצכ םע ׳א קוספ רמאי .

 דיחיב אוה האו ץ״שהמ עמשי ראשהו ׳א קוספ עדוי
 לבא .הרמואל רוזחיו הלימב הלימ ש״קה לכ ול ורמאי
 לצנהל ידכ ומצע תאירקב א״כ אצוי וניא יקב אוהש ימ

 :סונאמ ןומ אתגולסמ
 ׳יס הירא תגאשב ןייעו .ויתפשב איצויש דבלבו םש (י
 ש״קב גייחד עמוש וניאו רבדמב ךיראהש ׳ז
 עימשהל לוכי וניאש ס״עאו הפ רובידב ןייולתה תוצמכ לכבו
 י״ע אצי כ״נ רבדמ וניאו עמוש סאו .הב ןל תיל ונזאל
 .ש״ועי הליבל יוארה רבדל המוד הז ןיאו בלה רוהרה
 קפתסנש ׳א תוא ל״סמב ןייעו .׳ב תוא ת״עש ואיבהו
 םירהל ךירצ סא םיבר לוקו לובלב םוקמב דמועש ימב
 עמשמל יצמ הוהד לוקב יגס וא וינזואל עימשיש דע ולוק
 תאצל ידכ ל״רו .ל״כע ידיחי רחא םוקמב יאק הוה יא
 וילע גישה םנחבו וינזאל עימשהל ךירצש הלחתכל ש״ק ח״י

 :טושפ אוהו ׳אתוא ל״ז ל״פיכ
 ארק רחא םנוא וא ילוח תמחמ סא ד ׳יעס (ח
 ארבהסמד ׳ד תוא ח״רסה בתכ .אצי ובלב ש״ק
 בייחש ש״ק ןמז רבע אל ןיידע םא סנואה קלתסישכ
 .ד״כע ימד רובידכ ואל רוהרה ל״ק אהד התורקל רוזחל

 (הע



 םייח גס בס ׳יס עסש תאירק תוכלה חרוא
 חילש ךירצי ה :(ה״: ׳יס י״ב) תפינטה םוקמב הרות ירבדב רהרהל רוסאד ירמגל ףנוטמ םוקמ הלוגה ראב

 :דחי םי.נש םש וכילמיו להקה ועטשיש ידכ לארשי'עמשב ולוק עימשהל רובצ שרדמ ־שנ יבלכ ו
 :םיפיעס ׳ט ובו .ןשיי אלו ש״ק תעשב בשיל גס

 ונייהד ןדקרפ אל לבא־ בשוי וא המהב ג״ע בכור וא בכוש וא דמוע וא ךלהמ התוא ארוקא א ׳;'חטיג ״
 :ודצ לע בכוש אוהו ארוק לבא הלעמל וינפו ובג לע ךלשומ וא עקרקב תוחומ וינפש "יל ־.ס־נמרה
 הברה רשב לעב היה םאמ .(ותמש ימ ׳פ י״רה (דומעל אחרט אכיאו בכוש רבכש רסאמ) הגה

 וניאו

 םייחה ףכ
 ל״סו קלוס י״בגהב א״יה לבא .׳ב סוא ר״א תעד ןכו
 וניא ןמזה רבע אל ןיידעו סנואה רבע םא ׳יפאד
 עיגהשכ ס״י אצי רבכש ןויכ ש״ק תורקלו רוזתל גייח
 יו רה סונא די:ש העשה התואבד רוהרהב ש״ק ןמז
 בתכו ׳,ר תוא ז״שמב ג״מרפ כ״כו .ש״ועי ימד רובידכ
 תוא ׳פ ׳יסב י״כרבה כ״כו .ש״ועי ע״שה ןושל טמשמ ןכש
 .ג״ע ד״צ ףד ץ״ש .ג״י תוא א״י ׳יס ג״שק ורפסבו ׳ב
 ד״צ ׳יס ןמקל דוע ןייעו .׳א תוא ד״התפ .׳ב תוא ה״רע

 : ח״כ תוא
 סא ש״כו .אצי ובלב ש״ק ארק רסא םנוא וא םש (ט
 : םש ן״ט •ג״י תו־ו הכ ג״שק .רמאמ עמש

 ז״טה בתכ ׳וכו ןכ השעי הלמתכל ףאו .הגהה םש (י
 והטמב הלילב אמצש ימב דומלל שי הזמ א״קס
 .התשיו ובלב הכרבה רהרהי ךרבלו וידי לוטיל ול א״אש
 כ כו .ל״כע י״ר םשב ה״פ ׳יסב י״ב ש״ממ דומלל שי ןכו
 אלדו בתכו .׳א תוא י״כרבה םיכסה ןכו .׳ד תוא ג״וס
 ואל רוהרהד רבסל ןאמ אכיאד סגהו הזב םג רסאד ןאמכ
 אנרירג ותעיסו ןרמ רתב ןנא סנואב ׳יפא ימד דוגידכ
 לכ ךריב סאד ל״ס ג״מסהו ם״במרהד דועו .סנואב ורשד
 ה״פק יס ןמקל י״בב ןרמ ש״מכ אצי ובלב תוכרבה
 קסדה תעשב םהילע ךימסל ג״מסהו ס״במרה םה יאדכו
 קוחדיו סונאי סימש אדיו םייסו .ש״ועי דנעידכ יוהד
 הכרב ךרביו פ״ג וידי ןמריו ודמוע לע דומעל ומצע
 ר״א ןייעו .׳3 תוא ל״סחה כ״כו .ד״כע הנקתכ המילש
 םשנ ח״ק תוא ׳ד ׳יס ליעל !תוינעב ןנא ש״מו ׳ד תוא
 ההגהב בקע '׳פ תוצמה רעשב ש״מו .ש״ועי םיקסופ המכ
 םדאהש ןמזב תושעל ד״עלנ ל״זו ל״ז ו״שרהמ םשמ מ׳דנכ
 ;שיש םדיק התשיש תוב וסמ וידיו והטמ לע הלילב התוש
 הזנ ל״כזה וילע המת רבכ .ש״ועי ׳וכו תיעיברמ תוחפ

 :ש״ועי ׳זנה תואב ליעל ד״בהו

 ףנוטמ סוקמה אהי אלש דבלבו .ההגהב םש (אי
 ןסרמ לש יעצמא תיבב ןוגכ .׳וכו ירמגל
 .ב״קכ א״מ .ד״פ ׳יס ש״מכ רבדל רושאו רהרהל רתומש
 הוקמב םירוסאה תיבב אוה םאו .׳ג תוא ב״וס ׳נ תוא ג״ה
 הוצמכ בוימב רהרהי רהרהל ׳יפא רוסאש ןפואב ףנוטמ
 בשס ורמא הז ןוגכ לעו המייקל לוכי וניאש לע רעטציו
 בותכה וילע הלעמ האשע אלו סנאנו הוצמ תושעל םדא
 בתכש המ םש א״מ ןייעו .׳ב תוא ל״סח .האשע ולאכ

 :ה״לשה םשנ

 ש״ש וכילמיו .׳וכו ולוק עימשהל ן״ש ךירצ .׳ה 'י^ס (:י
 שרדמ םשנ ובלככ בהכשי״נב אוה ןכ .דמיב
 תבשויה קוספב תיזס שרדמב היתיזחד יאמ ונייהו ש״ועי
 לארשישכ ל״זו יניעמשכ ךלוקל םיבישקמ םירבת םינגב

 דחא םעטו ׳א לוקב תעדה ןוויכב ש״ק !ירוקו כ״בל ןיסנכנ
 םירבח ןירוק םתאשכ םינגב תבשויה םשל רמוא ה״בקה
 לארשישכ לבא יניעימשה ךלוקל סיביכקמ ינש אילמפו ינא
 םניאו רמאמ הזו םידקמ הז תפדה ףוריטב עמש וירוק
 ידוד חרב תרמואו תחווצ ק״היר ש״קב םתעד םינווכמ
 עמש תא ץרוק לארשיש העשב ז״רא םש דוע א״כו .׳יכו
 ואל םאו יניעמשה תסא המיענב ־חא ליקב דחא דפב

 :׳ג תוא ל״פי .כ״ע ידוד חרב

 לכ ורמאי ז״דפ ה״כו .דחיב סימש םב וכילמיו םש <גי
 ע״שה רוציק לע ;חלשה ידומט .דחיב להקה

 :הירובג ןגמ םשב ׳ה תיא ז״י ׳יס

 מ׳׳מו .׳וכו־ דמוע וא ךלהמ התוא ארוק .א ׳יעס <א
 המיאב התוא תורקל לכויש ידכ ףידע בשוי
 ש״ק תוכלהב י״מגה כ״כו "רתוי העדכ בושיבו הנוכנו
 הדימעב ךבבל לע הדוהי ר״זד אכא ה״יבאר סשב ב״פ
 מ׳׳ד ואיבהו "יפט ףידע בשויד ש״כו (ב״פ ג״י תוכרב)
 תוא ןמקל ש״מ ןייע דועו ׳ב תוי ז״טמ ׳א תומ

 :ד״וי ׳ואו ׳ו

 .׳וכו ובג לע ךלשומ וא ׳וכו ןדקרפ אל לבר [5ש <ב
 ורביא השקתי אמש ארוק היה ׳פ י״שר ׳יפ
 םעטה הארנ םש :דוגאמו "םיברל הארנ' ותניש ךיתב
 הנגתמ אוהש א״י ףד ה״נה ׳יפ וסירכ לעו "רוהרה םושמ
 ידיל אבי אמש דועו "והטמ שמשמ ךרדכ בכוש הכינש
 ארקו רבע סאו /א תוא ר״א "הלטבל ערז איצומ םומיח

 הטונו הזב קפתסנש ׳א תוא "שמב גז׳מרפ ןייע ןדקרפ
 וליפאד בתכ ע״ישיכ לבא זצי רבעיובד רמול ותעד

 :ש״ועי אצי אל דבעידב

 רמאמ ההגה .ודצ לע בכוש אוהו ארוק לבא םש <ג
 חרוטש ׳יפ .דומעל אחרט א :יאו בכוש היכש
 ׳רה לש ינשה ׳יפב י״בב ש״מכ "וידגב שובללו ריזחל אוה
 עמשמ .א״קס א״מ .ו״ט תוא ארוק היכ ׳םב ח״ל .הנוי
 אל ןדקרפ ארמגב מ״כו דומענ ךירצ וקולחב בכוכ םי ד
 .דומעיש דע ארקי אל בכוש רבכש ףאד עמשמ ש״ק ארקי
 טעמ הטונו ובג לע ךלשומשכ אקוד י״ב ברה תעד ודימ
 הלמתכל תורקל רתומ שממ ודצ לע בכוששכ לבא ודצ לע
 כ״כו .סש א״מ .הנוי וניבר ידימלת תעד טימשה ךכלו
 ע״שהד םש ח״לה כ״כו .׳ב תוא ת״וע .׳א תוא ב״וס
 ןושארה ׳יפנ י״בב ושוריפכ ומתס ס״במרה ןושל קיתעהש
 .ש״ועי ׳ונו בכוש היהש רחאמ וילע היגה א״מר לבא
 הומת ל״ח ל״נכ ח״מר ירבד לע בתכ א״קס ז״טה ןכו
 ׳יפד ל״ס ע״שכ רכזש הניד יאהד היראמ ס״במרהד אוה
 ל״ס אלד י״ב ש״מכו ירמגו הטמשכ רתומ הליחתכל

 ס״במרכל



 יק םייח גס ׳יס עמש תאירק תוכלה חרוא
 רימחהל הצורש ימה ב :ארוסו ודצל טעמ הטונ הלוח היהש ואי ודצ לע ךפהתהל לוכי וניאו
 תאירק תורקל הצרו ךרדב ךלהמ היה י ג :ןיירבע ארקנ דמועמ התורקלו בשוי אוהשכ ־דומעל

 עמש
 םייחה ףכ

 ׳ם ר״דמב שרדמבו א״י ׳פ אשנ
 /ב תוא ל״פי ,ש״ועי יבצל

 הלוגה דאכ
 מ״ר ד .ארמגב
 .ש״ק ׳המ 3*6
 ׳י ׳מע םש ח
 ׳טרב ו .׳מ סבש3ו
 .הדוהי ברכ ג״י

 ידוד המוד קוספב היזח
 סורד ףופה רעש ירבדמ מ״כו

 ׳ג חוא ת״ועה ןכו .ל״כפ אסרוכ שיב אקודד ם״במרהל
 ח״רפה קספ ןכו .ש״ועי ׳זנכ ס״רומ ירבל לע השקה
 .אחילד י״רס רמא ך:מנש ל״ז ס׳דומכ אלדו יסכו ׳א תוא

 :׳ה תוא ז״ר קספ ןכו
 הטונ הלומ היהש וא .ימו רשב לעב היה םאו םש (י
 וניאש ימד חונמ ׳רה בתכ .ארוקו ודצל טעמ

 דמועה םדאכ בשוימ אלא תורקל רוסא הלומ וא רשב לעב
 ר׳יא /ב הכלה ש״קד ב״פב מ״כ ואיבהו ,האריבו המיאב
 ׳זנה מ״רה ירבל לע המתש ט״הגהב א״י ןייעו .׳נ תוא
 הארנו ש ׳וטי ׳וכו ;ירוקו ןידמוט א״הב ר״תד ארמגה ןמ
 תורקל לוכיש ידכ רחבומה ;מ הוצמל אוה מ״רה ש״מד
 תויב ל׳־שמכ תעדה בושי רתויבו יוארכ האריבו דמיזיב
 דצמ רוסמ וניא תורקל רוסא ש״מו ׳ו תוא ןמקלו ׳א
 ותטד היהתש ידכ רחבומה ןמ הוצמ דצמ רוסא אלא ןידה
 .יוארכ האריבו המיאב תורקל לוכיו רתויב וילמ תבשוימ

 :׳א תומ ל״פיו א״סכ ןייעו

 ל״שרהמ בתכ .׳וכו רימחהל הצורש ימ .׳ב ׳יעס (ה
 רימחמש ימד א״מ ׳יס ק״בד ז*פ ש״שיב

 ןידנמ ארהויל שחימל אכיאו רתומכ רבדב םיבר ינפב
 רימאמ סאו ותוא ןידנמ ןיא ש״של השועש עודי םאו ותוא
 ׳יפאו ש״של השיע ׳יפא ותוא ןידנמ לקימ וברו ובר ינפל
 אל םמ ובר ירבד דגנ רימחי אל ריתהל כ״כ טושפ ןיא
 <׳נ תוא ב״וס "ג״קס א״מ "וירבד רותסל היאר ול שיש
 ,׳ב תוא ש״החמו א״א ןייעו .׳ב תוא ל״םח ד תוא ר״א
 ריאמ תיבל םחנמ ר״רהמ םשב ׳ח תוא י״כרבה בתכו
 ורתהש רבדד ב״פ א״פו אמק תצבוקמ הטישב אבוהו
 העשב המכחב לודגש ימ ינפב רימחהל יואר ןיא טושפ
 םאו .ותודנל לודגכ לוכי ןכ השע סאו .רתיה גהונ לודגהש
 ך״דרהמ ןייעו .השוע הז ירה תודיסחב רימאמה עדונ
 ׳ג ללכ ד״וי ר״וג ןייע דועו .ב״שועי ו״כ תיב ףוס ׳ושתב

 ♦ ׳ו ׳יס ףוס
 התורקלו בשוי אוהשכ דומעל רימחהל הצורש ימ □ש (י
 בר םשמ סייס רוטב .ןיירבע ארקנ דמועמ
 הארנד י״ב בתכו בשוימ התוצמב וב רועגל ךירצו םרמע
 תוא השירפה לבא .ש״ועי בשוימ ףא התוצמש ק״הש ול
 תעד נ״כו .ש״ועי רמאק אקוד בשוימ התוצמד בתכ ׳ו
 ל״נה י״ב ירבד לע בת;ש ׳א תוא מ״דב ל״ז ם׳רומ

 ל״כע דמועמ בשוימ רתוי בוטד עמשמ ב״פ י״מגהו ל״זו
 בשוימ התוצמד רמולו ל״ז ןרמ לע קולחל אבד עמשמ
 ע״ר םשב רוטה ש״מד ׳ג תוא ח״רפה כ״כו .אקוד
 תבשוימ ותעד אהתש ידנ בשוימ איוה הוצמה רקיעד
 אתכלהו ולכאש השלש פ״סב ןנירמאדכו רתויב וילע
 בתכו ׳ב י תוח ר״מאמ ואיבהו .ד״כע ךרבמו בשוי והלוכב
 ח״מ ׳פ ר״בב שרדמב ש״ממ מ״כו .ש״ועי םינוכנ וירבדש
 ביתכ בשי רמא ל״ר סושמ ב״ר להואה חתפ בשוי אוהו
 םיבשוי ךינב ךכ ׳וכו בש ה״בקה ל״א דומעל שקב
 םיבשוי סהו ש״ק ןיריקו מ״בגו ב״בל םיסנכנ לארשישכ
 אתיא ןכו "לא תדעב בצנ םיהלא רמאנש ג״ע ינאו ידובכל

 ףוס ש״קה רעש ח״עפו ד״ע ח״לד :דימעה חרזמד "׳ב
 ל״צ האירבה םלוע ׳ימבב איה ש״קד ןווכד ט״כ קרפ
 ב״כד ש״קד ׳ו שורד ׳ווכה רעשבד ג״עאו "ש״ועי בשוימ
 הצור סאד עמשמ ׳וכו הרמואל ]יבייח ונא ןיאד בתכ ג״ע
 בשוימ םירבד לש םדוס יפל מ״מ תפכיא אל דמועמ הרמ־אל
 ׳זנכ ח״עפו הדימעה סרזחד ׳ב שורדב עמשמדכ ףידע

 :ז״ט תוא אראו ׳פ ל״ז ס״א ןב "׳ב תוא ז״טע ןייעו

 ואיבהו הנקה רפסב ש״מ .׳וכו דמועמ התורקלו םש <ז
 דמועמ ש״קה ל״צ י״אנד שדח חנעפ תנפצ ׳םב
 הז רבד םכסומ וניאד הארנ ש״ועיכ בשוימ ל״וחבו

 ןלוכ ל״וחב ןיבו ןראב ןיבו הלבקה ילעבמו םיקסופהמ
 ד״י ׳יס ל״ז פ״חרהל םייחה ףכ .םיבשוי םיקידצ ןיוש
 תינווכה רעש םשב םדוקה תואב ש״ממ מ״כו .ב״ל תוא
 בשוימ ל״צ ךכלו האירבכ םלוע ׳יחבב איה ש״קד ח״עפו

 :ק״ודו ל״וחלו ןראל קוליח ןיא הזו

 ברל ףאו .ח״י אציד עמשמ .ןיירבע ארקנ םש (ח
 ונייכ םולכ השע אל ש״בכ השע רמאד ףסוי
 ושחר היהש ימל הל ימדמ א הד יוארכ הוצמה סייק אלש
 ש״מכ דבעידב אציד תיבה ךותב ונחלושו הכוסב ובורו
 ולא םירבד ׳ג רמא אלש ימד ןיתינתמא פ״ע פ״ש ן״רה
 ק״פב תומחלמב ן״במרה בתכ ג״הכי ח״י אצי אל חספב
 ןייעו .׳א תוא ה״רע .ש״ועי ו״ס י״סס רומהו תוכרבד
 ׳ב תוא ד״התפ םיכסה ןכו .הזב ש״מ ׳א תוא י״טמ
 תואב ל״ז ל״פיה תעד הארנ ןכו .ש״ועי ה״רעכ ירבדל

 : ש״ועי ׳נ
 הנישכ ריבעהל ידכ השוע םאו .ןיירבע ארקנ םש <ט

 תוא אראו ׳פ ח״א ןב .׳ב תוא ל״סמ .ירש
 :ו״ט

 קוספב , דומעל ךירצ .׳וכו ךרדב ךלהמ היה .ג ׳יעס <י
 ארוק םדא לכ ירמא ה״בד ג״עאו ןושאר
 יסל ךלהמ אוהשכ דומעל רחבומכ ןמ הוצמ מ״מ וכרדכ
 רשאכ ךלהמ אוהשכ ןימל לוכי וניאו כ״כ בשוימ וניאש
 לט ה״ד . ב״ע ג״י ףד ארוק היכ ׳סנ תוססות ,דמוע היה
 ףאת״וע ןייעו .ב״קס ז״ט ׳ז תוא השירפ .ח״ב .י״ב .׳יכו

 תוכלמ לוע לבקל רוסאד אמוחנת שרדמ םשב בתכש ׳ו
 תבכאול עיגישכו ארקיו דומעי אלא ךלהמ אוהשכ םימש
 השירפה םש בתכו ,׳א תוא ח״ורה ג״כו .ד״כע וכרדל ךלי
 :׳ה תוא ר״א כ״כו .בשוי ה״ה אלא דומעל ךירצ ד״לד

 ד״נארהו ג״הגו .ןושאר קוספב דומעל ךירצ םש (אי
 רוטנ ש״מכ ךבבל לע דע דומעל ךירצש ובתכ
 י״בגהב ג״כנכש ואינהו .ש״ועי רימחהל שי ןכר ח״בה בתכו
 הזל דוע היאר איבהו .׳ו תוא ר״א קספ ןכו .׳נ תור
 רימחהל שי כ״עו,׳ו תוא ל״סחה כ״כו.ש״יעי םיקסופה ןמ
 ןמקל דוע ןייעו ,ךבבל לע דע דומעלו רשפאד אכיה

 :ז״ט •תוא



 חרוא םייח גפ ׳יס ש" ק תובלה
 ןומאלו ארק םא ךכלה ןושאר קוספב אוה הנווכה רקיעי ד :ןושאר קוספב דוסעל ךירצ עסש הלוגה ראב
 :אכה הדוס הנווכ תוכירצ ןניא תוצסד״טל ׳יפאו" ארוקו דחהו ח״י אצי אל ןושאר קוספב ובל •""יני םש <

 .םש א״בשרה ח

 םייחה ףכ
 רסאלד ס״בה בתכו .ןושאר קוסס3 דומעל ךירצ םש <ב'
 לע דע וא ןושאר קוספ ארקש דע דמעש
 םש ג״הנכש ואיבהו ,ש״ועי רתוי דומעל ול רוסא ךבבל
 הסמ םשג ׳ג חוא י״כרבה כ״כו ,ד״קס א״מ /ג תוא

 הרהוי יוה השרפה לכ דמוע סאד ׳ב ׳יס ד״י ב״ח ףסוי
 תוא ע״ינ רודיס ׳ח תוא א״י ׳יכ ג״שק ורפסב כ״כו
 ול היהיש דומעל הצור םאד בתכ ב״קס ז״טה לבא ד״וי
 ןכו ,י״בגהב א״י ואיגהו ,ש״ועי ב״עה כ״חא וליפא דנוכ
 אוהשכ תורקל לוכי ךליאו םשמו יכש שובלה ׳למ הארנ
 ,׳ו תוא ר״א כ״כו ,דומעל יאשר הצור סאד עמשמ ךלהמ

 :׳ג תוי ל״פי ,׳ד תוא ר״מאמ ׳ג תוא ז״ר

 אקודד ח״בה גתכ ,ןושאר קוספב דומעל ךירצ םש <ג'
 קוספב דומעל אוה ךירצ וילגר לע ךלהמב
 לע ךלהמב לבא הנמב עמשי ארוק אהיש ידפ ןושאר
 דומעל ךירצ יניאו בטיה ןיטל לוכי ןורקב בשוי יא המהבה
 ימד ךלהמכ בכור ןנירימא אל דוחלב ןושאר קוספ חנווכלד
 לבא ,ד״קס א״מ /ד תוא י״בגהב ג״הנכש ואיבהו ,ל״כע
 םע דומעל ךירצ המהב .בג לע בכורד בתכ ב״קכ ז״טה
 דורט איהש ןויכש ןושאר קוספ תאירק תעשב המהבה
 ח״רפה כ״כו ,ש״ועי ריפש ןיוכל לוכי יניא המהבה תכלוהב
 ׳וא ר״מאמה תעד הארנ ןכו ,י״בגהבא״י ד״בהו /ג תוא
 .׳ט תוא א״י ׳יס ג״שק .ד תוא ז״ר .ג״ע ד״צד ן״ש .׳ג
 בוטד בתכש .׳ה תוא ר״א ןייעו .א״י תוא ע״יב רודיס
 םיריתמה לע ךומסל שיד בתכ םש ח״ועכו .ש״ועי רימחהל
 ז״ט •דומעל צ״א ןורקב בשויה לבא .ש״ועי ךרוצה תעב
 .םש ע״יב .םש ג״שק .סש ז״ר .םש ן״ש .םש א״י .םש
 ןורקבד עמשמ א״ע ׳יס בקעי תיב ׳ושתבד םש ר״אה בתכו
 גיהנמ רחאד ףא בוכרבו דומעל צ־׳א ומצעב גיהנמש ףא
 ירבדמ והימ .׳ד תוא ת״עש ואיבהו .ש״ועי דומעי המהבה
 צ״א המהבה גיהנמ רחא סא בוכרבד עמשמ ז״נה ז״טה
 הלגעכ םיגיהנמ םירחא :א אקוד ןורקב בשוינו .דומעל
 .׳ב תוא ז״שמב ג״מרפ .ד״קס ש״החמ כ״כו .דומעל צ״א
 ךירצ גיהנמ רחא וליפא בכורבד עירכהל ג״מרפה םב בתכו
 דומעי ומצעב גיהנמשכ הלגעבו בקעי תיבכ דומעל

 :רבתסמ יכהו .ש״יעי ןושאר קוכפב
 דומעל ךירצ ןכו .ןושאר קוספב דומעל ךירנ םש *י'
 ןושאר קוספ ומכ ונידד ׳יכו דובכ םש ךורבב
 ג״שק ט״ע ד״צד ץ״ש כ״כו .ה״מ תוא ח "ם ׳יס ל״שמכ

 :׳ג רא ףיס ל״פי .ד״וי ׳וא ע״יב .׳ח ׳וא א״י ׳יס

 ו״למכשבו .ןושאר קוספב איה הנוכה רקיע .ד ׳יעס (וט
 א״ס ׳יס ל״שמכ ןושאר קוספ ללכב אוה
 .׳ה תוא ז״ר .ה״קס ןמיסה הזב א״מ כ״כו .ה״מ ףא

 :ד תוא ל״סח

 ה״לרהמ בתכ .ןושאר קוספב איה הנמה רקיע םש (יט
 קוספב הנוכה רקיע ד״בארו ג״הבל ףאד
 אלד סושמ אלא הדימעב ךבבל לע דע ורמא אלו ןושאר
 ןושאר קוספב אלא צ״א הנוכ לבא יארע תאירק בשחל

 בתכ ח״בה לבא .י״ב !וילגב תוהגה ישודיח ואיבהו .ל״כע
 .ש״ועי ךבבל לע דע כ״ג הנוכ ךירצ ךבבל לע ד״מל
 תוא ליעל ונבתכ רבכו .׳ה תוא י״בגהב ג״הנכש ואיבהו
 ךירצ הלחתכלד יאדו ימנ אכהו רהזיל ךירצ הלחתכלד א״י
 ןושאר קוספ ליבשב א״כ רוזמל ןיא דבעידב לבא ׳רהזיל
 תוא א״ס ׳יס ל״שמכ ו״למכשב ליבשבו ל״ז ןרמ ש״מכ
 קוספ רוזחל ךירצ ו״למכשב ליבשב רזוחשכו ,ש״ועי ה״מ
 קוספ ומכ םהינשד רדסה לע ואוביש ידכ לארשי עמש
 ראובמכ לארשי עמש רמא סא יכ ו״למכשב אבי אלו דחא

 : ש״יעי ש״ק שורד תונמה רעשב
 ןושאר קוספב ובל ןויכ אלו ארק סא ךכלה םש (בוט
 רוסאד ג״עאו .ארוקו רזומו ח״י אצי אל
 ח״בה בתכ .יט ׳יעס א״ש *יסב ש״מכ פ״ב עמש רמול
 סושמ םר לוקב עמש עמש רמואב אקודד א״ס ׳יסב
 םעפ רמול לוכי שחלב לבא תויושר יתככ םיעמושל הארנד
 ׳יס ח״ם כ״כו ..ש״ועי הנושארב :■יתעד ןויכ אל יא היינש
 הזב ז״טה כ״כו .ג״קס םש ז״טו .םש ח״ב ואיבהו ח״י
 שחל ןיב קלחמד ח״בה תעדל וכזו .ו״קס א״מו ג״קס ׳יסה
 ׳יס ל״שמכ קלחמ וניאש ל״ז ןרמ תעדל לבא םר לוקל
 םש בתנ דועו .ינאש רשפא אלד אכיה ל״י ד״ל תוא א״ס
 ןל תיל ארוקו רזוח ךכ רמאו ןמז הזיא ןיתממ סאד ז״טה
 ׳יס ליעל ד״בהו ןמא ןינעל ח״רפכ בתכ ןכו .ש״ועי הב
 שמל ןיב קלחל ןיא ל״ז ןרמ תעד לד סגהו ׳ג״מ תוא א״ס
 תעדכ הזב וקספ ל״ז םינורחאה מ״מ ל״שמכ םר לוקל
 רחמ ׳א קוספב ןויכ אל סאד רימחהל ז״טכו ח״בה
 .ורמואל רזוח ךכ רחאו טעמ ;יתממ וא שחלב ורמואל
 ע״יב רודיס .׳ו תוא א״י ׳יס ג״שק .ב״ע ד״צד ץ״ש
 ל״ז ןרמכ קספד ג״עא ל״ז ז״שמכ ןכו .׳מ תוא ש״ק ינידב
 גתכ !ויכ אל קא ןיינעב םר לוקל שחל ןיב קלחל ןיאד
 .ש״ועי ד״ל תוא א״ס ׳יס ל״שמכ שחלב ורמואל רוזחיד

 חוא ל״שמכ רוזחל ךירצד ו׳למכשנב ןויכ אל םא ןכ םאו
 ול ןיאד ורמואל רוזחי .ךכ רחאו טעמ .ןיתמהל ךירצ ו״ט

 :שחלב ורמואל ךירצ יכה ואלבד ןויכ תרחא הנקת

 עמש ׳פ לכ ארק רבכש ףאו .ארוקו רזומו םש (יח
 הנווכב ארק אלו$ רכזנ כ״אאו עומש םא היהו
 ערפמל ארוקכ ווה כ״לאד השרפכ לכ תורקלו רוזמל ךירצ
 ירבד סכ ךכו ׳ז תוא ר״א .ד״ס ׳יס ןמקלדכ אצוי וניאד
 כ״כו .ף תוא א״א ג״מרפו ש״החמ ש״מכ ו״קס א״מה

 םא עדוי וניא םאו .׳נ תוא ל״סח .םש ץ״ש .׳ה תוא ז״ר
 :׳מ תוא ד״ס ׳יס ןמקל ןייע ואל וא ןויכ

 רוזחל ךירצד ימנ טקנ אלד אהו .ארוקו רזוחו םש <טי
 .א״ק ׳יס שיר ןמקל בתכש סושמ ונייכ ךרבלו
 קוספב ז״פלו .הנווכ ןורסח ליבשב ןירזוח ןיא אנדיאכד
 סושמ קלחל ל״נ אמעט ןיריזממ אנדיאהד ףא ש״קד !ושאר
 וגהנ אלד אחינ אתשהו .ןנברד הלפתו אתיירואד ש״קד
 ׳ז תוא ר״א .ןירחח ןיא אנדיאהד ךה אכה שוגלו ע״שכ
 :ד״סב םשל ונירבדבו .א״קס א״ק ׳יס א״מ ןייעו .ש״ועי
 ׳יפאו םש



 םייח גם ׳יס ש" ק תוכלה חרוא

 ןאכט שממ רעי אוהו ןושאר קוספ ארקיש דע ותוא םיריעסו ותוא םירעצמ ןשי היה םא* ה
 :אצי םנמנתמ ארוק אוהש יפ לע ףאש שממ רע אוהו ארקיש ידב ותוא םירעצמ ןיא ךליאו
 אלו ויניעב זומרי אל עמש תאירק ארוקה־ ו :׳א ףיעסט״צ׳יס ןמקל ןייע רטשו יותש ןידו הגה
 ינפמ׳י ש״מ לוע תלבק רקיע אוהש הנושאר השרפב ויתועבצאב הארי אלו ויתפשב ץורקי
 הצרו הכאלמב קסוע היה" ז :עבק םתוא השע ןנישרדו םב תרבדו ביתכו יארע ארוקכ הארנש
 :יארע ארוקכ אהי אלש ידכ הנושאר השרפ הרקיש דע ותכאלממ לסבתי ש״ק תורקל

 ןינטואח

 םייחה ףכ
 'יס ע׳ישה רוציק לע ןחלשה ידומע .ליגרש ימל ׳נ השרפב סתהד .אכה הדומ הנווכ צ״א תוצמ ד״מל ׳יפאו םש (1

 .׳ה תוא א״כ ללכ א״ח ןיימו .ב״מ סשב ׳ו חוא ז ׳י תנווכ ךירצ לבא םירומא םירבדה תאצל הנווכב

 איהה תעב הקדצ תובגל םיאבגה ורזחי אלש רהזיל שי ןכו וילע לבקיש ידכ םירמא םירבדב רהרהי אלש רמולכ ןינמ
 ׳יס םייחה ףכ .םש ל״סמ .ירמאק יאה יעדי אל יאדובד הכרבב ןכ םג ורמאש ןיכעכו בלה תמכסהב סימש תוכלמ

 :ג״י תוא אראו ־ס ח״א ןב .א״צ תוא ד״י ר״א .ז״קס א״מ .א״בשרה םשג י״ב .הלפת לש הנושאר

 הכאלמ םושב קוסעי אלו .ויתועבצאב הארי אלו □ש (זכ :י״ל תוא א״נ ׳יס ל״שמ ;ייעו .׳מ תוא
 ינבו .׳ה תוא א״כ ללכ א״ח כ״כו .םש ל״סח ואלו .׳רכו ותוא ןירעצמ ןשי היה סא .ה ׳י^ס (1א
 ךירצ םוחה ינפמ ץיק3 הפיגמב ףינהל םכרדש םדא ב״פ מ״כ .רחא סנואל ה״הד הניש םנוא אקוד

 :םש ח״א ןב .ש״ק תעג ופיני אלש םריהזהל ׳וא ר״א .ח״קס א״מ .חונמ דה םשב ׳ג ןיד ףוס ש״קד
 ןכ השע םאו .יוכו יארע ארוקכ הארנש ינפמ □ש (חכ :׳ט תוא ע״יב רודיס •׳ו תוא ז״ר .׳ט
 ל״ז ם״במרה .הנוגמ הז ירה ח״י אציש י״פעא אתלימ לבא .׳וכו ותוא ןירעצמ ןיא ךליאו ןאכמ □ש (1ב
 ל״ז ם״במרה םנמא .םש מ״כ .׳ח ןיד ש״ק תוכלהמ ב״פ ארק אל םאו הלוכ תורקל ךירצש איה אטישפד
 אל ש״ק ארוקה אמתס אלא הנושאר ׳ס בתכ אל םש .םש א״מ ׳ז תוא ח״ומ .י״ג .אצי אל יאדו ללכ ראשה
 יגלפמ אמויד ק״סב ל״זו חונמ ׳רה וילע בתכו ׳וכו זומרי ׳סוסה תקולחמ איבהש א״מב ש״יעו .םש ע״יב .םש ר״א
 זומרל רתומ ינש קרפבד עמשמ ינש קרסל ׳א קרס ןיב וא הנושאר ׳ס וא אתיירואד יוה אקוד ׳א קוספ יא
 ,התאירקב ולזלזי אלש ידכ תולגל ברה הצר אלש רשפא ׳א קוספ אקודד י״בב עמשמ ל״ז ןרמ תעדו ,ש״ועי הלוכ
 אכיא ארוסיא לבא יוה אלד אוה הנוגמ ג״סב ימנ יא א״י ןייעו .ק״ודו ׳ישה ףוס י״בב ש״ועי אתיירואד יוה
 קית הנכמ סמל ברהד ג״עאו .םש מ״כ ואיבהו ,ל״כע :ד״סב םשל ונירבדבו ז״ס ׳יסב .ח׳דסו י״בגהב
 ואיבה םינורחאה מ״מ ש״ועיכ ם״במרה לע וז אישוק םירמוא שי .׳וכו ותוא ןירעצמ ןיא ךליאו ןאכמ םש (גכ
 הנוגמ ׳ב קרפבד בתכש חונמ דה לש ינשה הז ץורית היתוכרב םע ש״ק ארוקב אלא ןכ רמאנ אלש
 רימחהל םתעדש עמשמ ,אכיא ארוסיא לגא יוה אלד אוה האירק התוא לעו ותטמ לע הארוקו רזומו רובצה םע
 .ב״ע ד״צד ץ״ש ,י״קס א״מ .תוישרפה ראשב 'יפא ואבוה ז״איר .ותוא ןיציקמ ;יא הנישב םנאנ םאש רמאנ
 אטוז ארוסיא ל׳ד אכיא ארוסיא לבא ש״מו* ד״צד ץ״ש .ט״הגהב ג־הנכ .ארוק היה ׳ס ג״שב וירבד
 ןיאש הנינסס חוחס לק רוסיא אוסש םיסממ ש*מנ :א״י תוא א״י ׳יס ג״שק .ג״ע
 ןישל אוה ארוסיאו רומח שיו לק שיש םייש םירוסיאה ל: וליפאו .אצי םנמנתמ ארוק אוהש י״פעאש םש (יכ
 כ*כו .שרעיכ ׳ו חוא רימאמה תהימת הרס הזבו לאכימ כ״כו .תורקלו רוזחל ךירצ ןיא סנואה קלתסנ
 םג רוסא הוצס ךריצל אלש לבא ׳ז חוא איי ׳יס ג״שק :׳נ תוא ם׳דע .ש״ועי ב״סד ןויצל ןושאר ברה

 זיר ירבדמ עמשמ קו .ד חוא עייב רודיס .היינש ׳כ:■ ויניעב זומרי אל עמש תאירק ארוקה .ו ׳ימס (הר
 :יזחוא ךרוצל׳יסאד ט״י ףד אמויב תצק עמשמ .רכו

 היינש השרסבד ג״עא רכז םג תרבדו ביתכו םש (טכ ׳יא 3׳׳ים .ד״וי תוא ר״א .ט״קס א״מ ,זומרל רוסא הוצמ
 רונידל י ו ייצ הזש יפד אל סג רבדל ביתכ יסנ .׳ז תוא ז״ר /ז תוא א״י ׳יס ג״שק .ב״ע ב״צד ץ״ש .ד
 םיסח .הרוחב וקסעיש םינבה דמלל אלא רובידל יוויצ וניא סזו םש עמשמ הינש ׳סגו .׳ה תוא ש״ק ינידב ע״יב רודיס

 :׳ט תוא א׳א ג׳סרס .ד־וי תוא ר־א .מ*ר ׳יה םימד םש ז״ר .םש ג״שק כ׳יכו .ש״ועי הוצמ רבדל ירשד אמויב
 ינגלד ג״עאו .יוכו תיבה לעב ןכו ןינמואה .ס יעס (ל .ז״חאש ׳ואב ןייעו .׳ו תוא ז*י ׳יס ע״ש רוציק .םש ע״יב
 םניא םסש תיבה לעבל םניב קולח שי הלפח א״מ לע ש״בל .הולמ רבדל זומרל רתומ םיקרפה ןיב ןכו

 יבגל .יצ ׳יסב ש־סכ דריל ךירצ תיבה לעבו דריל םיכירצ :׳ז תוא ו״ס ׳יס ןמקל ןייע דועו .ט״קס
 ןיב ארוק היה פ־רב גילסמדמד םהיניב קיליח ןיא ש״ק תביאשמ רהזיל שי ןכו .רפו ויניעב חמרי אל םש (יכ
 ש״קלד מ*ש ש״קב גילפמ אלו הלפחב םינמואל תיבה לענ האוצה ןמ ׳יס) ומטוח חנקלמו ק״באטה רפס
 ריאב שייעי .א״י חוא ריא .׳ע תוא השירפ .ייב .היש םניד ירשד אטישפ הז ומטוחמ ןיסטונ ןיריר םא לבא וכותבש
 חונמ ׳רה סשב בתכ שיק ׳המ ביס סיכב לבא ליח בתכב םא וליפאד הארנו .המודכו קוניתב רוענלמו (ותוא חנקל
 ירבדמ ריכזה אלו .כ*ע ארוקו הטמל דריל ךירצ תיבה לעבר ןב יוחמ ךאיה ברדמ השקהדמ רוסא קרפ ותואב קותשי
 יסיס .ע־צו חונמ ׳רה ירבדמ ריכזה אל יינב סנ .ריסה אכילד מ״ש ירש הוצמ ךרוצלו היינש ׳סבד וצרתו לטובק

 ריהחאד הארנ ילו .ל״כע ׳וכו רועה ירבדכ קוספל שי אנידל המ תדכ ׳ה תא דובעל רהזיל שי ןכל ׳קתושב אתנקת
 הכאלמ הביע סיבהש ןוגכ ירייס אכהד קד אל היססיש בגא ק״באטה רפע תביאשב ןיליקמ שיו .׳ה רא ל״סמ .תושעל

 ליבשבו 0נ)

 איק

 הלרגה ראב
 ׳יס ןכ י .םש מ

 הנוי ׳רו ש״אלה
 .יאה בר כ״כשו
 .םי אמוי כ

 ב"סב ף" ילה ל
 .חטרבד

 .ודכ ׳מגב סש ם



 םייח חרוא דס גפ ,יס ש״ק תוכלה
 הלוגה יאר

 ׳לנורי ס סב נ
 :א״ט ׳ה

 ו״ט חוכרב א
 ׳להמ 3־ס מ*ר ב
 ׳רממ סש ג .ש״ק
 םשג ש־ארה ד
 .הנוי ׳רו ׳םותה

 ץרוק ןינבה תחוש שארכ וא ןליאה שארב הכאלמ םישוע ויהש תיבה לעב ןכו ןינמואהנ ח
 ש״ק ארוק ופיתכ לע ואשמש פ״עא ףתכה־ ט :דריל םיכירצ םניאו םמוקמב עמש תאירק

 :בשוימ ובל ןיאש ינפמ קרופש העשב אלו ןעוטש העשב ליחתי אל לבא
 :םיפיעס ׳ד וכו .שיקב העוטה ןיד דס

 פ״עא התרבחל ׳שרפ םידקה םא לבא םיקוספה רדסב א״דבב אצי אל ערפמל הארקא א
 ןכיה עדוי םאי הב העטו השרפ ארקג ב :הרותב הל הכומס הניאש יפל אצי יאשר וניאש
 קוספה רמוגו קוספה ותוא שארל רזוח עצמאב דחא קוספ גלידש אלא הלוכ ארקש ןוגכ העט

 .םאו

 םייחה ףכ
 יריימ חטמ ירה לבא וסנאלממ לטבתי אלש דרי אל ךכ ליבשבו
 וילטוס לע דמיע קר אלא הכאלמ השוע חיבה למב ןיאשב
 שייעי טישלב קייודמכ אריקי הטמל דרוי ךכ ליבשבו זרזל

 :ק״ורו
 תוכרבה לכ ןיכרבמ ןכו .םמוקמב שיק ןירוק םש <אל
 י״ק ׳ישב שימכ ןידיסקמ ןיא אמיאהד .ןנוקיתכ
 קסס ןכו .יג ׳יעס א״צק ׳יסב שייעו ׳ב ־ימס איצק ׳יסו
 ליז ןרמ בתכ אלש המ אחינ ז־סלו .שרפי יח חוא חירסה

 רכשב סישיעל ןתדיעסב סישיסכ םינמואה ןיב שיש קוליחה
 ןידיסקמ ןיא אנדיאכד איצק ־יסו י״ק ־יסב שימ למ ךמסד
 ןכו סייפי היתוכרבב ש״ק ןיריק רכשב סישופ סא ׳יסאד
 םינמואה ןיב םיש קוליחה יבתכ אלב רומהו ס״במרה למ ליי
 .מ״דגכב איי ןייעו .מ״הרבו הלפח תוכלהב ש״מ לע וכמסש
 א״יב ןייע ׳וכו עמשמ סי׳במרכ ירבדמ חירסה םש שימו

 :ק־ודו יימ שימ םש
 לסנחהל םיכירצ מ*ס לבא .דריל ןיכירצ םניאו םש <בל
 זיר .ראבתנש וסכ הנושאר השרסנ םתכאלממ
 חמשב םתכאלממ לטבתהל םיכירצ ןכו .טושפ איהו •ימ סוא
 שימכ הכרב תעשב הכאלמ חישמל ריסאד םושמ שיק הוכרב
 :׳ג חיא ׳ם ׳יס ליטל ונירבדב ןייעו ־ג ׳יעס איצק ׳יסנ
 יכה .׳וכו ויפתכ לט ואשמש י״סמא {ןתכה .ט ׳יעס
 חכומו ארוק היה ׳ס ימלשוריבו אחססוחב אחיא
 הלסחב כ־אשמ רתומ ןיבק ׳ר לש יואשמ ׳יסאד םתה

 ןושאר קיספה א״כ ןיסל צ*אש ןייכד העטהו ז״צ ׳יס ןמקלדכ
 :יט וא חי׳רס ,ויפתכ לע לורצ יואשמ ׳יסא ןיטל לכוי

 םירבדה ויהו ביתכד .אצי אל ערסמל הארק ,־א ׳יעס (א
 :שובל .והי ןתייווהב ׳ונו הלאה

 .תוביתה רוסב ש״כי .םיקוספה רדסב אידב םש <=
 :׳אתיא דיהחפ ןייעו ,׳יסה שיר ז־שסב גיסרפ
 יאשר וניאש י־סעא התרבחל ׳ס םירקה סא לבא םש
 שיר חשמנ גיסרס ׳א חוא מ ׳רסכ כ״כי .אצי
 ־יס ל״במ ןייעו ׳א חיא עיינ רודיס .׳א חוא זיר ,׳יסכ
 אקוד תויהל ריסנ םעט שיש ׳ווכה םשב חנ חוא איס
 ריזחל ךירצד בתכו ׳א ־וא חררה כ״כו .שיוטי ןרדסכ

 :שרפי ארקלו
 הלסחכלש אלא הריחב הל הכימש הניאב יסל םש <י
 עסש ׳ס ונקיתו .הרוחב םיבותכה רדסב םונקית
 לוט תלבק הב םיו ש״ק לש הוצמה רקיע איהש הנושאר
 םא היהו םדיק ןנחתאו סב הריחב הבותכו םימש חיכלמ
 איהש עמש םא היכו ׳ס כ־חאו .בקע יסב איהש עמש
 שיש רמאיו ׳סל החלחתל ורזח כ־חאו .שמוח ותואב הירחא

 ןעמל ביחכד הוי לכב ריכזהל ובייחש םירצמ תאיצי הב
 :םובל ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי חא רוכזת

 אקורד ארבחסס.יוכו סב העטו ׳ס ארק .ב ׳יעס (ה
 ןמקלדכו םארל רחמ ןיוכחמבו דיזמב לבא המטב
 תאירק ןיב הזנ קלחנ הארנ ןיאו הלסח ןינטל ד״יק יס
 זישסב נ׳ סרס ,ט״הנהב א״י .׳ב חוא ח״רס .הליסחל עסש

 :זימ ןייצש המ ז״שמב םייעו ,׳ב חוא
 ינס אלי ,השרפה רמוגו קוספ ותוא שארל רזוח םש (י
 םיקוספה ארוק יוה כיאד גלידש המ ארוקד
 :׳ב חוא זיר .׳ב חוא ריא .,ב חוא חירפ .חיב .ערפמל
 סיכו ,השרפה רמוגו קוספ וחוא שארל רזומ םש (ז
 תליחתל רזוחש סב העטש הביתה עדוי םא
 סיכו .םש חירש .םובל רדסה לע ךליאו םשמ ארוקו הביחה
 .םיומי גיי ;יד םיקד ביס מ*כ איבהש 'חונמ ׳רס ירבדמ
 היד אימ ז־טד ארוק היכ ׳ס תוססותה ירבדמ םנמא
 רזוח הביח גליד סא <ןאד עמשמ סש ם״ארהו .ארוקה
 כ*כו .שיוטי רדסה לע ךליאו םשמ ארוקו קיספה תליחתל
 קימסו הדיגאו ׳ותמר ־ג חוא ר״א כ״כו יב חוא תייטה
 .קיססה תליחתמ ליחתמ הביח גלידש ךאד עמשמ םכרדיבאו
 וליפאו 'ב חוא זיר ליזו 'מ תוא איכ ללכ איח ק סס ןכו
 דיע תחא הדיקנ הנישש וא תחא חוא וא תחא הביח גליד
 וב העטש קוספה שארל רוזחל ךירצ בימק ׳יסב ראבתיש

 :ריסחהל םי ןכו .ליכמ
 .השרפה םארל רזיח העט ןכיה ערוי וניא סאו םש (ח
 קוספר תבהאול רזיח ־א השרפבו שובלה בתכ
 סינו ותכלהכ הניכב וארק יארו היתקזחא היל !גימקיא ׳א
 הנושאר ־סב ןכ ונ עריא סאד בתכש איקש זיעה ירבדמ
 יוה שוריפ רמל אכד לארשי עסש ליחתמו רזיח וניאד
 .לרע תבהאו ליחתמ אלא סלסכו השרשה רמואב רוסיא
 עמשמ ׳א קוספב ןייכב ערוי אקיד סא רמאק אלדסו
 ריאו איי וניבה ןכו ׳א קוספנ !ייכ ןנירמא אמתסמ ל׳יסר
 ירבדב שיבלו ׳א חוא זישמו ׳ד חוא ריסאמו •א תוא
 חינה םע ותוושהל בתכש ׳ג חוא טיסאבכ אלדו ז״סכ
 קוספ ארקש עדוי םא אקורד בתכ חיגה םנמא .שייעי
 לבא תבכאול רזיח העט ןכיהל עדוי וניאו העטו הנינב ׳א
 חלחחל רזוחל אטישס הנטב וחוא ארק םא עדיי וניא םא
 היכ ׳פ חיל תער ןכו •שרפי העט ןכיה עדוי וליפא שיק
 ןכו םייעי םיבלכ ירבד החדש המ שייעי סימ חוא ארוק
 טייב רודיס כסו .ינ חוא זיר קספ ןכו .איקס אימ בסכ
 רחמ הנוטב וילמכשבו ׳א קיספ רמאש עדוי םאר ׳ב חוא
 עמ:ל רחמ הנווכב סרסא סא עדוי וניא םאו חבכאיל
 •א קיספ רזוחשכו .ויט חוא גיס ׳יס ל״שמ ןייעו ,ד״כע

 שיקד



 םייח הס דס ,לס ש״ק תוכלה חרוא
 םייסש עדוי אוהש השרפל השרפ ןיב העטי נ :השרפה שארל רזוח העט ןכיה עדוי וניא םאו"
 יעומש םא היהו ליחתיו הנושאר השרפל רזוח היינש םא הנושאר םא עדוי וניאו השרפ
 היינש השרפבש םתבתכוב םא הנושאר השרפבש םתבתבוב םא עדוי וניאו םתבתבוב דמוע היהי ד
 וברי ןעטל ליחתה םא לבא םכיטי וברי ןעמל ליחתה אלש ט״הו הנושארבש םתבתכול רזוח

 : אתאו טקנ היבריסד רוזחל ךירצ ןיא םכימי
 :םיפיעס ׳נ ובז .האירקה תעשב קיספהש וא ש׳ק ןיארוק רובצ אצמו נ״כהבל סנכנה הס

 ׳יפא הרמנו רזחו רובידב ןיב הקיתשב ןיב קיספהו תורקל ליחתהש ונייהד ןיגוריס הארקא א
 היה סאל ח״יו הגה :סנוא תמחמ קספהה היה ׳יפא אצי הלוכ תא רומגל ידכ ההש
 אלו ארוקה יפל הייהשה ןמע ןירפשמו גוהנ יכהו שארל רחס הלוכ תא רומגל ידכ קיספהו סונא

 יפל

 ביק
 הלוגה ראב
 .ז״ע ׳ממ סש ת

 :סש ז םש י
 ׳עול דיכ ׳ינינא
 ש״נמרהו ףיילה

 םייחה ףכ
 ליהססש ןמזה ישל שיגרה אלו ךתיבב ךתבשב העט םא ורמואל םי אל וא וב ןויכ סא עדוי יניאש ינפמ שיקד

 ׳יס לישמכו סורקל רחס ךכ רחאו טעמ ןיתמי וא שחלב
 :ברמ תוא גיס

 השרפל רחמ ־וכי השרפל השרפ ןינ העט .נ ׳י^ס (ט
 ליחתיו הנושאר השרפ ךיסל ל״ר .׳יכו הנושאר
 חוא ר׳סאמ ןייעו .שובלו רוטב אוה ןכו ,טומכ סא היהו

 : הז רחאש תואבו •ס
 גימרסו תיבה קסס ןכו .טומש םא סיכו ליסהיו □ש (י
 חרטה לבא ,יג תוא ז*רו א״סכהו ׳ג סיא איא
 ל*ז ס׳בסרכ לגא רוטהו יישר העד יהז בסכ ׳נ סוא ל־ז
 ןכו .דיכט וירבדכ רימחהל שיי הבהאו ליחתהל שיד בתכ
 בתכש לד ס׳נמרכ ירבדכ רק־טד ׳ג סיא חירפה בסכ
 !ישאר קוספ ןיב טעמ קיספהל ךירצש !ייכד חבכאול רחסש
 ןויכ דימו .׳א קוסס ארק רבכש רוריבב טדי כ*א סנהאול

 רוזחל ךירצ כ־׳צאד הנטב והוא ארק כ*ס הנס יעבד
 רמא ךשמנש רבממפכ אלדי זיבהאוס ליחתמ ינסלו וסורקלו
 .ל״כט ללכ סשיריפל נ*א אתיירבה ןושלו ל־ז סישרפסה ראש
 ובתכ ריע ריד יבלככו א״ט גיידו דיט ףוס בייד סראה ןכו
 יהימ .׳א ׳יא ליז ליפי סאינכו ליז םיבסרה ירבדכ
 אצא הנושאר ׳ס רמאש טדוי םא ליז ס״במרהל ךא יאדו
 רקיע לכ הרמא אל אמש יא היינשה סנ רמא םא קסוססד
 םוקמב דמועש עדויד אכיהד אלא עומש סא סיסו ליחסי
 :תיב ,תגהאול רוזחל ךירצ קספכ הזיאב עדוי וניאו ןיקיססמש
 וא ׳א השרפ דימלו ,עוסש סא היהו צ־חחיו םש (אי
 םא סיהול רוזחי סמל' סרית רבד דמא קושפ

 ץרית ןנברד קפס יוה ׳א השרפ רמאש םדיש• ןייכ סוסש
 ןקתל ךירצ עסש תאירקב ק־סעד ןויכד זיס ־יסנ חירסה

 :׳נ חוא איא גיסרפ ,שייעי לכה
 אהו יטו עדוי וניאו םחבחכוב דמוע היכ ־ד ׳י£?ס 12!
 שרפה שיד סושמ סחרשקוב רסאק אלד
 איה -בהו דיחי ןישל אוהש ץמקב אוה ׳אה סחרשקוד
 סכב .ביקס זיעה כיכו ב׳קס איס .םיבר ןישל אוהש לוגסב
 ךחבשנ טקנ אל המל סשק ןיידטד בתככ אלא גראסמ ל׳רהמ
 אחרואד ץריתו תוישרפכ ־בב סיב בינ אוהש ךחיננ
 הנושאר ׳פ תלחחב תועטל ךרד ןיאש יסל טקנ אחלימד
 תורקל ליחתהש ןמזה יסל שיגרהל לכוי יאדוד הסצסאנ וא
 םייק אוסשכ לבא ביסב וא הנושאר ׳סב ןיידמ אוה סא
 חוטטל לכוי ריסש ךירא ןמז תצק ש־ש ׳א הסרס ךיסנ
 ׳ס ךיס אוהכ םתנחכוב העט טקנ ןכל ביפ סייס אמסד
 ז״טה ירבד יסל כ־או .ביט זיצד ציש ואיבהו .לטמ סנושאר

 טושפ אוהו ׳א השרפש ךתיבב ךחבשל רוזחל ךירצ תורקל
 דיחיב ארוקש ןוגכ רבדב החכיה ןיאשכ אקוד ירייס זיכו
 סא קפתסנ סחנסכול עיגהשכו רוביצכ סט ארוקכ לבא
 ץשסש סאור סא הינשבש ותוא וא ׳א סשרסבש וחוא
 וא וינפלמ ול ךומס וא היינשבש סהבחכוב םירמוע רובצהו
 סש דע ארק אמתסמ אסד ־בה םתבתכו רמאי וירחאלמ
 ךדיאל ןכו אכיא רבדל םיילגרו ־6 השרסנ ;יידע דמוע וניאו
 דמוע ץרשהש האורו םכימי וברי ןטמל ליחתה סא אסיג
 הנושארבש סחבחכול רוזחי ונ ךומס וא -א השרפבש סחנסכוב
 סרא לכו .ליזאו טיקנ היכרס ואלו העטש אחליס חנוסד
 סש ץ״ש ואיבהו ׳1 • ׳וא רי׳מאס .יתאירקב סז רעשל לוכי

 הדש חיוש םשב ג תוא ע״יב רודיס כ*כו ׳ד -וא חיטש
 טושלב סיפמ איה םא והימו םייסו .׳ב ׳יס חיאמ גימ ץראכ
 ןיריק רוביצהש "ספא טומש םא סיהול רזוחד יאדו תצק

 :שייעי וברי ןעמל
 ראש לכל היהו .׳טו וברי ןעמל ליחתה םא לבא 0ש (גי
 הקזח אוהב ההב ומצע אצמ םא תוישרפה
 םשב ייב .טקנ היכרסד הושמ ונמס הלעמלש לכ רסאש
 רודיס גיקס איס .׳ד תוא חיוע .׳ד חוא השירפ .א״בשרכ

 :׳כ תוא ריא ןייעו ׳ד חיא זיר ׳ב ׳וא םייב

 אקיד ואל .הדמגו רזחו יוכו ןיגוריס הארק ,א ׳יעס (א
 ח׳רס .טושפ סח הרסיג הליחתכל ׳יפא אלא
 :חיט ־יס ןמקל ;ייטי .׳א ׳וא טיחס ׳א תוא ז״תש .־א ׳וא
 'יספהל רוסא ׳לתחנצו רכו רומגל ידנ הבש ׳יפא םש ^
 .שיק תוכרבב ׳יפאו סנוא תמחמ אלש ׳יפא
 רימנל ידכ ׳יפא תוהשל רסומ השודקו שידק תונמל והימ

 :גיע זיצד ןיש ׳א תוא ריא .איקס איס .הלונ סא
 רומגל ידכ קיספכו סינא היה םאד א׳יו .ההגנ 0ש (ג
 קספ ןכו .גוסנ יכהו שארל רזיח הלוכ תא
 חירשכ לבא .ליז םירוס ירבדכ זירו ביקס אימהי חינהי שינלה
 סנוא תמחמ קספהכ היה וליסאד ליז ןרמ ירבדכ הלטה
 רודיס .שיועי ׳א חוא הירמכ כינו ש״עי שארל רחח וניא
 .ביועי סיע ׳יס ןמקל לד ןרמ נ*ג קספ ןכו .ך חוא טייב
 םיזנכשאה גהנמל ינייה גוהנ יכהו ליז םירומ שדגו ׳רקיע ןכו
 ׳יעס דיק ןמיסכ ומיקסנ ראבתי הלפח !ינעלו טושפ אוהו

 :דיסב ׳ה
 ןיריקש רוביצ אצמו כיהיבל סנכנו שיק ארק ׳ב ׳יעס (י
 םירסוא רויצהש רבד ראש היהי ׳יכו ס׳ק

 חמ



 םייח וס הס 'יס ש" ק תוכלה חרוא
 עסש תאירק ארקכ כ :ד״ק ןמיס ןמקל אוה ןכו (ארוק היכ פ״ם א״בשר) םוא ינב בור יסל הלוגה ראב
 ולאכ הארי אלש ןושאר קוספ םהמע תורקל ךירצ ש״ק ץרוקש רובצ אצמו ג׳כהבל סנכנו סט שיאי? ־

 םינונחת ירבד רסואו נ״כהכב אוה םא ה״הו־ ויריבח םע םימש תוכלמ לוע לבקל הצור וניא •*׳מ ־־שג
 ךורבמ ץנכ קוספל יאשר וניאש םוקמב קוסע אוה םא לבא קוספל יאשרש םוקמב םיקוספ וא י=יה המיי[י ג
 קוספ םירמוא רובצהש העשב רמוא אוהש תוביתה רמאי אלא קיספי-אל ךליאו רמאש חקמ .י;סנ׳'ם
 אצמו ג״כהבל סנכנו ש״ק ארקי ג :םהמע ארוק ולאכ הא־ינ היהיש רוביצה ןוגינב ןושאר
 וניא לבא הגה :הרותב ארוקכ רכש לבקיו ש״ק לכ םהמע ארקיש בוט ש״ק ץרוקש רובצ

 :(י״ב) ראבתנש ומכ ןושאר קוספב קר בייח
 : םיפיעס ,י ובו .קיספי אל םוקמ הזיאבו קיספהל לוכי םוקמ הזיאב וס י״רכו נ* ,וכל3 א

 םולשב לאוש עצמאבו םדא לכל םולש בישמו דבכנ םדא םולשב לאוש םיקרפה ןיבא א
 ימ

 םייחה ףכ

 ל׳■ השו אינת ,ץרא ךרד ןכש ססמע ארוק דודל הלסח ןינכ
 ד״צד ץש ,׳ג יוא ברס .יב ־וא ריא ,נ־קס א״מ .ןואג םשב
 .ש״הוימ ׳חבשל ונילע סיסו ,׳ב חוא ליסח ׳ג ׳וא ז״ר ,ריע
 ךידע אל יאדוד לינה אימה ירבד לע ׳ו חוא .רימאמ בחכו
 ןמקל' ראובמכ ןכ סושעל בועד אלא אבומ וניאד שיק ראשמ

 :סש ריאס ירבדמ מ״כו ,ש״ועי ־ג ׳יעס
 י״למכשב םגו ׳וכו ;ושאר קוספ ססמע סורקל ךירצ □ש (יד
 ימ ׳ס חיל כיכו ,ידנ חוא גיס ׳יס ל״שמכ
 !"בשחב ראובמ ןכש בחכו ,׳ב חוא ריא כ״כו ׳ליט חוא וממש

 בחכ ח״בס לבא .יוכו קיספי אל ךליאו ש״במ ןוגכ □ש (י :׳ג חוא איא גימרס ,אדנר ׳יס
 ׳יפא ימנ יא ךליאו שיבמ תורימזב קסוע ׳יסאד
 בייח סכרבס עצמאב ׳יפא שיק ינפלש חוכרבנ דמיע
 אלד גכונ אוכ ןכו ,׳א קוספ רוביצה ספ סורקלו קיספהל
 .ריקס א״מ ,׳נ תוא י״בגהב גיהנכש ואיבהו שרפי עישהכ
 תיכרבב לבא קיספהל שי זידספבד בחכ א״קס ז״טה והימ
 אלא שיק לש ׳א קוספ ליבשב ללכ קיספהל ןיא שיק ינפלש
 ואינהו ,שרפי שיק לש רובצה ןיגיננ תוביתה ןחוא רמאי זא
 'ב חוא חירסה כ־כו ׳נ חוא ר״א קספ ןכו ,׳ג ־וא ברס
 רובצה סע ׳א קוספ אורקל שיק תוכרב ןיב קיספד ןאמד
 .י״גגכב איי ואיבהו .שיועי וב רוענל יואר ליז חיגה חרבסכ
 חבחבי דפ שיבמד בחכ סש חילהו .יב חוא ז״ר כיכי •םש ץ*ם
 הצרי אל סאו ארוסיא דיבע אלו קיספהל יאשר הצרי םא
 אלא קיספי אל היחיכרבו שיקבו םיקה ןוגינב תוביחס רמאי
 ןרמ תעדל בתכ ־א חוא זישמהו ,שיועי ׳וכו חוביחה רמאי
 כ*כו ,שרעי קיספהל רוסא חנה שיל שיב זיב ׳יפאד ליז
 רקיעה ליזו םייסו' הזב ךיראהש םייעו .יז חוא רימאמה
 ול ןיאו אתלימב אכיא ארוסיאד ויהת לענו ל״ז ןרמ חמדכ
 םינוכנ םניא הזב ריאה ירבדו יתגהנהו יתגהנ ןכו קיספהל
 רודיס קספ ןכו >ל״כע ז׳טה ירבדכ אנידל קיססד יניעב
 לישמ ןייע דועו ,יב תוא ל״סס .ליז ןרמ סעדכ ׳נ חוא עייב

 :רבד אמע ןכו .גיכ חוא אינ ׳יס
 ;ונינב .יוכו רמוא אוהש חוביתס רמאי אלא םש (י
 םכידי חינהל םיגהונש המ יפלו ׳וכו רוניצה
 א״ס ׳יס ל״שסכ שיקד ׳א קיספ חאירק חטשב םהינפ למ

 הארנ אהיש ידכ וינפ לט ודי ןחיל ךירצ אכה כינ ׳ה ׳יעס
 :םש ליסח .םש עייב רודיס כיכו ,סהמע ארוקכ

 שיר חופסוחה ונהכ ׳וכו לאוש םיקרפה ןיב .׳א ׳יעס (א
 סוקמבד עצמאבו סיד איט גייד חוכרבד ביס

 ׳יסה שיר א״מ ,שדוקה ןושלב ׳יפא רבדל רוסא רפסל רוסאש
 ׳יס לישמ ןייעו ׳א תוא ז״ר ,׳ב חוא ב״יס .־א חוא ח״רפ
 אקוד ואלו קיספהל רוסא תחא הביח ־יפאו .׳ו חוא א״נ

 :׳יסה שיר א״א גימרפ ,ד״כמ רחוי
 ך!ס מ״כ ,זיטל ןושלב ׳יפא ,׳וכו םולשב לאוש □ש (ב
 ׳יסה שירב אימ .סנוי ׳רה םשב םיקד ביס

 שיק תוכרב ינידב טייב רודיס ,׳א חוא ריא ,׳א חוא ח״רפ
 : ט חוא

 וניבר בתכו .'וכו דבכנ םדא םדא םולשב לאוש □ש (ג
 המ לכו ,רחוי אלו םולש אקוד דיסחה הדוהי
 אבי לאשי אל סא תושדח םינפב ונייה בישמו לאוש רמואש
 בישהל הלילח םילשב םילאוש ונא ןיאש נ״נסבבו ,האנש ידיל
 אלו היתוכרבב אלו םיקרפה ןיב אל תידב וליפאו לואשלו

 .אקארקב ספדנש יכדרמ תוהגהב יתאצמ ךכ .הרמח יקוספב
 גייס .׳ב חוא ריא .םש א״מ .׳נ חוא ח״וע ,טיהגהב גיהננ
 בתכו ,חט חוא אינ ׳יס ליעל ןייעו ,נ־ע זיצד ךיש .׳ב תוא
 הרמח יקוספבו תוכרבב .קסיע וניא סאד עמשמ םש ריאה
 לאוש ל״ז וימד■ ׳יס ץינשהנ מ״כו הסנכה תיבב ;ילאוש
 הינע נ־כסיבנ ׳יפאו הלסח . םדוק םדא לכ םילשב מ״רה
 /א חוא חיעש כ־כי ,םש ב״וסס כ״כו ,א״קס .שיסחמ . ואיבהו
 םדא םולשב .לואשל אלש רשפאד אכיה רימחהל םי מ*מו
 ליז ייראה םשב שימ ׳ח תוא א׳גק ׳יס ןמקל ןייע נ״נהיבב

 :קיידו ׳א ׳יסס ליעלו
 היארל ךינחה ׳סבו .'וכו דבכנ םדא םילשב לאוש □ש (י
 לט דיפקיש וניאר אלש ימד .בחכ ןנחחאו ׳ס
 ,םש ריא ,םש אימ ,םיקרפה ןיב ׳יפא קיספי אל ללכ וריבמ
 הזה ןמזבו .׳ז ׳וא ז״דוכס ינידב טייב. רודיס ,יא תיא ז״ר
 אוהש וב ןיריכס סא טרפבו םולש חליאש לט ןידיפקמ ןיא
 עצמאב ןיב ללכ קיספהל ןיא כ״עו הלפתבו שיקב קסומ
 ללסחמ ןיא ׳יפאו וברו ויבאל ׳יפא םדא םישל םיקרפה ןיב

 :כיהבב
 רחימד איבשרב עמשמו .׳וכו םילש בישמו םש !־י
 עדויש ייסעא ארוקה םולשב לואשל הלחחכל
 םי סימו .םש זיר .׳א חוא ריא .ב״קס א׳מ .ובישהל ךרטציש

 : שיקב קוספל וריבח סא חינהל ול הפלד ריסחהל
 ץליפח חינמש יס .׳וכו םולשב לאוש עצמאבו □ש (י
 םנחב קיספי אל תוכרב אלב שיק ארוקו חירד
 איספ 'ושח קרסה עצמאב ׳יפא דובכה ינפס לאוש לבא

 : ׳ד חוא עיתפ .איערנס .זר ׳יס א״ח
 םש



 גיק םייח וס יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב בישמו סנא וא ךלמ שיכו המכחב ונממ לודנ אוהש ימ וא ובר וא ויבא ןוגכב ונממ ארי אוהש ימ
 םינואגה םיריפלב םהב קיספי אלש ו״למכשבו לארשי עמש ׳וספמ ץוחי קוספה עצמאב ׳יפאוג דבכנ םדאל םולש

 ימצשירי ג ש״ארהי םיקרפה ןיב קיספהל לוכי ןיליפתו תיציצ חינהל חכש םאי ב :ונגרהי אמש אריש ינפמ אל םא ללכ

 דמ ס,כילמ ךרבי אלש א״יו הנה :םהילע ךרביו םחינהל
 !י

 ףכ
 א־בטירה בחכ .רנו םולשב לאוש עצמאבו םש (י
 היל הילד ארוסיאמ ישורפאלד ט*יד אמויב

 ינפמ קסופמ ערנ אלד קיסססצ •יפאו זומרל רחוס אחנקח
 לע סוסמשהב הידע .{ןידע סימש דובכד דיבכהו האריה
 ׳וא ד״י ׳יס סייחה (ןכ .׳ג חוא גיס ׳יס א״סכ .גדכ 'יס

 :׳א חוא טיחס .א״ל

 הנה .יוכו וגר וא ויבא ןוגכ ונממ ארי איהש ימ םש (ח
 ינפמ לאוש עצמאב ארוק היה ׳ס שירב ל*זר ש*מ
 דובכה יגפמ לאוש םיקרפבו דובכה ינפמ בישמו האריה
 י״שרש םיקסופה תקולחמ הזנ שי סדא לכל םולש בישמו
 ינפמו .םולש ול םידקהל יוארש דבכנ םדא דובכה ינפמ ־יפ
 ם״בסרה כיכו .ונגרהי אלש וינפמ ארי אוהש םדא האריה
 ובר וא ויבא ןוגכ ריבכה ינפמ חנו ו*ט ןיד שיקד ביס ליז
 וא ךלמ ןינכ האריה ינפמו המכחב ונמס לודג אוהש יס וא
 וא ויבא חארי ונייה האריה ינפמ בחכ ש־ארה לבא •סנא

 ארומכ ךנר ארומ ןנחו ואריח ויבאו ומא שיא ביחכד וגר
 איבשרה כ׳כו .םינואגה ושריפ ןכו גמכו רועה ואיבהו .סימש
 ץיר םשב א*כש ־יס ־ושחב איבשרה כ״כו .י״בב ש״סכ
 ל״ס ןכו .יא חוא ר־אה םימכ רוגאי אידרה כ׳כו חאינ
 ייבגהב םחנמ ירבד שימכ ןילחונ שי ׳פב ייקומינו דיבארהל
 קספ ןכו .שובלה כ*כו .עישב ןאכ ליז ןרמ קספ ןכו .יא חוא
 ך ללכ א״ח .יא חוא זיר .׳א חוא ריא .׳א חוא חירפה
 הארנ ןכו .יס חוא שיק חונרב ינידב ע״יב רודיס .יו חוא
 .חיגה תוישוק סיצרחמדמ ׳א חוא הירעהו חיקס זיעה חפד
 .ש־יעי רבדב םידיחי איבשרהו ם״ארהד בחכש חיבהכ אלדו

 ללכב אוה המכחב ונמס לודג איהש ימ ליז ןרמ שימ םנמא
 סיל היבשחו הזב וילע וקלח םינורחאה ונמס ארי אוהש יס,
 זיר .םש ריא .םש ח״רפ .ביקס א״מ .דובכה ינפס ללכב

 יוה ורודב גלפומה חיח לבא .רימחהל שי ןכו .םש איח .םש
 ןייעו .םש איח .םש ז״ר .םש ריא .סש איס ,ארומ ללכב

 :׳ד חוא לישמ ןייעו .׳ה ׳יעס ב״עח ׳יס

 ארוקה םאו .המכחב ונממ לודג אוהש ימ וא םש <ט
 לכ ראשל ומנ אלא ול קיספמ !יא ונממ לודג

 לישמ ןייעו .םש זיר .םש א״ס .חיח אוהש יס לע (ןא סדא
 : ׳ד חוא

 םוש ביחכד לארשי ךלפ וליפאו .־ובו ךלס שיכו םש
 יבג אקורר .ךילע וססיא אהתש ־ךלס ךילע םישח
 לבא ונבישי אל ומולשב לאוש לארשי אישנ וליפא ןנח הלפמ
 .חיכ •םולש ול בישמ אוהש שיכ האריה ינפמ לאוש (ןא ש״ק

 :׳א ׳וא ליפי ןייעו .׳נ ׳וא חיופ .יא ׳וא ז״עמ

 ןיגכ דבכנ םדאו ׳יכו דבכנ םדאל םולש בישמו םש <אי
 יואר הנקזד .רשועב וא םינשב ונממ לודג אוהש
 ינבש לכ םימד ןישודקד עס אחיאדכ רשיע יסנ ןכו דובכל
 ליא .יג חוא ארוק היה ־ס עייס .ורשע י ינפמ יחוא ןידממ וריפ

 נ,חנ ־׳*רה אצמ :<י״ב) ת'ל'נ ]י>על גוהנ יכהו הלסתה יחא
 ילונש ו .י*3 .ד שידקל

 םייחה
 ורשוע ינפמ בתכש ׳א חוא זישמס חעד הארנ ןכו .׳א חוא

 :ש״וטי המודכו
 עצמאב קסיפ יכד א*יו .קוספה עצמאב ׳יפאו םש (3יי
 עצמאב לבא אניינע קילסד אכיה ונייה קוספ
 קספ סאו .אל םכבבל לע הלא ירבד חא סחמשו ןיגכ ןיינע
 .מ־׳רה םשב ודנ ןיד ש״קד עס מ־כ .קוספה חלחחל רזוח
 ןינעלו .יב תוא ץר .ע׳הגהב א״י .׳ג תוא ר־א .ג׳קס איס
 ראבתיש ומכ וכרבלו השודקלו שידק תיינעל קיססמשכ השעמ
 ׳א סרבס ילעב לע ךומסלו ןינעה עצמאב ׳יפא קיספהל לוכי
 םהילע ךומסל סה יאדכו ןינמ לכב וריתהו ךנב יקלח אלש
 ןינמ םויסל עיגהל רהמל א״א סא הזכ הבר היצמ ךריצל
 הרבסל שוחל שי קספש םיקמל רזוחשכ לבא רובצה םע תונעלו

 :םש ז״י .קיספה חלחחל רוזחל הנורחאה
 קיספ־ אלש ו״למכשגו לארשי עמש קוספמ קמ םש
 אוה ו׳לסכשב סגש י־בב ל״ז ןרמ בחכ .ללכ םסנ
 לארשי עמש קוספ ןיב קיספהל ןיא הי סעעמו .דוחיס ללכמ
 ש*מ כ*או ־ב ׳וא זיר ׳א חוא השירפ ואיבהו .ליכע ו־למכשבל
 קוספ ןיב ייפא ותנווכ ללכ םהב קיספי אלש ע״שג ל״ז ןרמ
 ס״מרה ש׳סו י״בב ש״סכו קיספי אל ו״למכשבל לארשי טמש
 םיקוספ ינש ןיבד ׳3 ׳וא ר״בחמ ואיבהו אטוז יססלאב ליז
 ל״ז אידיחה וילע בתכ רבכ .שרפי קרפ טצמאכ וניד הלא
 עמש ןיב רימחהל הארנד ז־ע חוא א״י ׳יס גישקנ ומצעב
 שידק עמש סא כ״או .ש״ועי !ושאר קוספ ומכ וילסכשנו
 קיספי אל ו״למכשבל לארשי עמש קיספ ןיב המודכו השורק וא
 ח״א ןב קספ ןכו .ןושאר קיספ עצמאכ ונידש ןויכ תונעל

 :׳כ חוא אראו פ ל־ז
 קיספהל לוכי ןיליפתו חיציצ חינהל חכש סא ׳ב ׳י^ס (יי
 .ההגה .םהילע ךרביו םחינהל םיקרפה ןיב
 הנה .חילט ןינעל גוהנ יכהו יוכו םהילע ךרבי אלש אייו
 ךרבלו ןיליפתו תיציצ חינהל רחומ םיקרפה ןיב ל*ז ןרמ תעד
 ׳יעסב ש׳מכ םהילע ךרבי אצ קרסה טצמאב לגא סהילע
 וחלסת רומגיש דע םהילע ךרבי אלש ל׳נו י־בב שימו .׳ח
 ריבעהל ךירצ הז לכ לע הידבכ ליז ןרמ בתכ רבכ יוכו
 א*יו ליז םירומ שימו .ינינסלש ייבג ש״מכ ׳וכו סימליקה
 ןיבו תיציצה לע ןיב ךרבי אלש ל״רו ־וכו םהילע ךרבי אלש
 אצמנ אל הז ׳ג ׳יעשב שובלה וירחא ךשמנו ןיליפתה למ
 האר אלו י־בנ בוחכ ליז ם״רומ הארש המ אלא 'יסה ירבדב
 וילמ ריבעהל בחכו הזמ וב רזח ומצע ליז ןרמש הדבב
 יסב שיסכ לד םירוס ןמזב הידב ספדנ אלש יסל סומלוק
 כ־כו .שרטי א־ל חוא ׳נ ־עס םירפסה תכרעמ םילודגה ~סש-
 ויה אל הידג ירבד שובלו אימר ואר ולאש ׳ר תוא ר״א
 יכהו ל״ז סירימ שימ םנמא .םרעי איי תרבס ללכ םיאיבמ
 לעו םיקרפה ןינ ךרבי ןיליפתה לעד ל״רו תילט ןינעל גיהנ
 .םינורחאה ומיכסה ןכ הלפתה רחא דע ךרבי אל תילטה
 .יג חיא זיר ׳ד תוא איא גימרפ ׳ד חוא ריא .ד״קס אימ

 א״ח



 חרוא םייח וס 'יס ש" ק תוכלה
 הלרגח ראב

 ;יי׳מס ז .טקלה

 ש״ארהו הנוי ׳יגדו
 םישרפמה בורו

 תבית אלא רטאי אל לבא םידומל ןכו קוספה עצמאב וליפא קיספמ וכרבלו השודקלו שידקלי ג
 לאה שכרב רסא ןינועש ןמאד א״יו ׳וכ חבתשיו ךרבתי רמאי אל וכרבב ןכו הגה :דבלב םידומ
 מ״ה לכלו רקיט ןכו ש״קב םתוא תונפל לכייו השודק ןיד ול שי הלפת עייוש רחאו שודקה

 ףכ
 ןיליפת ׳זגה םינורחאה ובתכ סמסהו ׳ד חוא ׳ך ללכ א־ח
 חילס לבא קיספמ סהמט ללפתהלו תורקל הבוחש ינפמ
 נ־קס ז״פה ביכו שרפי קיספמ וניא ארבג חנוח וניאש
 לוכי ןיליפסלד ז״נה םינורחאה ירבדכ ריסחהל םי ןכו
 תילט לבא סהילפ ךרבלו םחינהל םיקרפה ןיב קיספהל
 ןכו .ךרביו וב שמשמי הרימטה רחאו הכרב אלב ונחיני
 ׳ח ׳יס ליטל ינירבדג ןיימי .טיי יוא אראו ,פ ח־א ןב קספ

 :א״ס תואו ימ חוא
 טצמאב רכזנ סאו •וכו םיקרפה !יב קיספהל לוכי םש (וט
 .הכרבב ןיליפת חיני כ־חאו קרסה םייסי קרסה
 •סנאנל חכש ןיב הזנ קלחמש ־ות יקספכ אלד סנאנב היהו
 הכרב אלב דימ ךטטחי אלא ןיתמי אל תילט חסיטט ןינטלו
 ןיתמהל ביט רתוי חילט חסיטטב םגד הארנ ילו .םש ריא
 זישמ ןיימו .הכרב אלב ושבולש ייסטאו קרסה םייסיש דמ
 אלו דימ ךרביו חיני ם־ק ־ס טצמאג לבא םש םימו .יב חוא
 קרפהטצמאב ךרבל ליסדיא ׳ימסב ליז םירוממ א׳,כ ןיתמי
 אלא וירבדב ןייפמל ראובמכו ךרבל ןיא ליז ןרמ תרבסל לבא

 םירבדה איבהש טיחס יסב יתיארש ינשמ ראבל יחכרצוהש
 םירפסנ הברה יתיאר הלאכו .לכס ירבד םה ולאכו סחסב
 רוציקב םיאבומה םיניד לט ךומסל סראל ןיא כ*ט םירצקמה

 :ןשרושב םירבדה האריש דט ץרמנ
 םאר .יוכו קיספמ וכרבלו השודקלו םידקל ,ג ׳יעס (זט
 דובכ ינפמ ויק ויב דיבכ ינפמ לואשל קסופ

 ךרביו קיספי םימטר לוק טמש םאד הארנ טיהסו .הינקה
 כיכו .שייטי םייח יקוח ססב ייח ינב ׳סב כ־כו .היקס אימ
 .ש־וטי םיקסופה םשב הז ׳יס לט תוטמשהב הירפה
 חוא ׳ך ללכ איח .יד חוא זיר .טיכנהב איי .יג תוא עוס
 ג״יד תוכרב תכסמ לט א״ט טיק ךר שיכב ברה םנמא .יד
 הכירפ ויקד בתכו םטמ ביטב לינה אימה ירבד החד איט
 ינפס ;יליפת תכרבמ ןיח הכרב םיסב קיספהל ןיאו אוה
 חיטשו .יג חוא ר׳בחמ ואיבהו .שייטי שיק תבוחל אכיישש
 'יס ייטמ ברה ןכו .חיי חוא ׳ד ־יס טידה ירקיטו .יו חוא
 יאיבהו שייטי ייח ינב ׳סי אימה ירבד החד •א חוא טינ
 .ש״יטי לינכ א״מה ־רבד החד ש״כנה ןכו .ריע ויפד ןיש
 טייב רודיס .וימ חוא ׳ט ׳יס ג״שקב אדיחכ קספ ןכו
 םאו .ביכ חוא א־נ ׳יס לישמ ןיימ דימו ,׳ו חוא שיק ינידב
 .הלפתה רחאל רט ייא ךרבי אלו וידי ליטי םימ לימה

 .ח״הר םשב ■ס חוא זיט ׳יס טישה רוציק לט ןחנשה ירוממ
 רצויב םיגכטהסש םינווכמהו .ז״כ חוא א״נ ׳יס לישמ ןייטו
 רמא ביס םימ וליטיו ורזחיש הארנ הטש יצחמ רחוי הלפתבו
 רצי רשא םג הב רוטפל ונווכיו רצי רשא וכרביו חיי תלפח
 רצי רשא ךרבל לוכי םא אחגולס שיד ינפמ הדימעה םדוק

 :׳ז חוא ׳ז ׳יס ליטל ונירבדב יזמ הטש יצמ רחא
 הנטיד ביכ ".א ארוק היה ׳ס ח״ל בתכ •שידקל םש (בוט
 לבא .ךרבתי הנעי אלש ללכנ דט אלו ךרבחי דט

 דנ ׳יס י־בבד םושמ הנעי ךרבתי סגד גחכ דקס אימה
 ברו ,ש״וטי ךרבחיל אימלמ ןיב קיספמה שנוטב דאמ גילפה
 רנכ םנמא .דימ אלו ךרבתי תביח םג הנטיד םינורחאה

 סייחה
 ירבדל אוה ז״כד ג׳ל ׳ואו ט־כ חוא ו״נ ׳יס ליעל ונבתכ
 שידקה שורד 'יוכה רעשב ל״ז י״ראה ירבד יפל לבא םינמשסה
 תוחפ אל תוביח ח״כ סהש אמלעב ןנירמאד דע תונעל ךירצ
 קספ קו .שיוטי רמא םוקמל היתוכרבו ש״ק ןיב קלחל ;יאו

 :׳ו חוא תומש תשרפ ל*ז ח*א ןב ןואגה

 ךורבו ׳יני םורק שודק קר רמאיו .השודקלו םש (יח
 סה םיקיספה ינש ולאש ומוקממ ־ה דובכ
 םיכיישו םיכאלמה יסמ וטמשש לאקזחיו היעשי ורסאש
 לוקב זא טריו חוחבשב ןיסיסומש סמ לבא השודקה ןינטל
 םש ח״ל .הרסואל ןיאש אטישס ־וכו סלוט אלמ ודובכ ׳והו
 .טיסגהב א־י .׳ה חוא ר״א .*ב חוא ז״טט .םש א״מ
 הזש ךולמי םנ !ינועש טמשמ נ״י תוהגהבו .א־ע ז״צד ץש
 ירבדכ עסשמ חוכרבד ק״ס אתפסותב לבא .השודקל ךייש
 חיא ף ללכ א*ח .'־ס תוא ז־׳ר קספ ןכו .םש א״מ .מ־ל
 ירבדמ םנמא ׳םס ח״א ןב ׳ג תוא ז״מ ׳יס ע־ש ריציק ׳יד
 תוהגה ירבדכ עסשמ הדימטה חרזחד ־ב םורד ׳וסה רעש
 הויסתסמ מ״נו ם־ועיכ השודקל ךייש ךולמי קוספ םנד נ־י
 םודק ונייהד השודק רוס לכ חונמל שיד ל״ז ןרמ ירבו
 ךשידקנ לבא .ה״כק ׳יס יטו סש ז״סע ןיימו .ךילמיו ךורבו
 טסשי אלא רמאי אל ׳ונו ךשדיק ירבדבו יוכו סחמוטל ׳וכו
 יוכו ךורבו שודק הנמי אוהו דבלב םהל ןיוכיו ץשה ןמ

 :םינורחאכ ש*סכ

 ח״ל ,רטו םלועל ךרובמה ׳ה ךירב רמאיו .יכרבלו םש (טי
 א*י ,׳ו תוא ר״א ,םש אימ ׳ימ חוא ת״וע ,םש
 ח״א ןב .םש מ־ש ריציק .םש א־ח ,םש ז״ר ,םש ץש .םש
 ןייע .ח*ס חיילעד וכרבל שידקד וכרב ןיב קוליח ןיאו .םש
 ןב .םש טיש רוציק ׳םש א*ח ,םש ז״ר סטו ׳יה חוא ד״א

 :טושפ אוהו ,םכ ח״א
 קיספהל רתומ ןכו ,קיספה עצמאב ׳יפא קיספמ □ש (ך
 םימכ ,הבכרמ השטסב קסיע אוה םא ־יפא
 אחכלה חילו ארמגב םש ש*מו .עט אטד חוכרג םמב
 הב םיקוסע םהש חיי חליסח ןינטל אקוד ונייכ היחווכ

 -רמא ז־עי קסופד הבכרמ השממר שטס דומלל אבו
 וניא הלפתבו שט רמול ןיאד ל*ר היתויכ אחכלכ חילו
 ,גילסד ןאמ חיל קסופ הבכרמ השעמנ ם״מנ לבא קשופ
 כטש יתיאר כ־חא אנר תמדקמ ילצא בוחכ היה הז
 סיילהתו ,׳ג חוא זיסעו ־א חוא ׳יסה הזב י־טמ ברה
 ךיס עסק ךד ה־לשב ןייעו םילודג חטדל יתנווכתנש
 הבכרמ השמסנ קסיטהד ׳זנה ארמגכ ירבדמ ןיבהש ביט
 ,םש ןייומי ־וכו אנר הימש אהי ןמאל וליפא קסיפ וניא
 רהופד ־זנה 'וסה חפד ןכו חרכומ וניא שימ יסל לבא

 :תונמל
 טמש קוספמ זימ •קיספה עצמאב וליפא םש (אב
 קיפו /ג חוא חירמ ,יא ׳יעס שדנכ לארשי

 :ג׳י חוא םשל ונירבדב
 אלד עפשפ יטמו ןאכמ דבלב םירומ הניח אלא םש (בכ
 םינורחאה לבא .םידומ תבית קר אלא רמאי

 ושריפ



 דיק סייח וס ,יס ש״ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב תורקל והוארקו ש״ק ארוק היהש ןהכ ד :(א״בשרכ תבושח) םינונחת רמואב ןכש לכמ םיקסופ
 .גיהנמ לענ ח םיקרפה ןיב ןה ולאוי ה :וירבדכ 'בלהו קיספמ וניאש ׳טואש מ׳יו קיספמש רמואש דש שיח הרותב

 .׳ישחנ אינשלה ׳ס לבא רםאיןל עוסש םא היהו ןיב עומש םא היהול עמש ןיב עמשל הינש ןיב הינשל ׳א הכרב ןיב
 .ג״י תוכלנ י תםא םביהלא ינא רמאי אלא תמאל ׳ה ליב קיספהל אלשנ קיספי אל ביציו תמאל רמאיו ןיב
 .סש לי׳י סש כ יי 1 *

 זאו

 םייחח ףכ
 טעממ אלו ךל ונסנא םידומ רמאיד ליז ןרמ ירבדב ושריפ
 ׳ח יוא ח״וננ .ג־קס ז״ט ,׳ג ׳יעס שובל .ןנברד םידומ אלא
 .ר ׳וא ריא ׳ג ׳וא מ־קסב ע© .׳ג ׳וא ז*מע .ו״קס אימ
 זיר .איט ז״פד ץ״ש .ןינהונ ונא ןכו בתכו ׳ג חוא ר״מאס
 ׳יס טיש רוציק ׳'ב תוא ל״סמ ,ר חוא ׳ך לכ איס ׳ה תוא

 :׳ו תוא חומש ׳ס ח״א ןב ׳נ חוא חנ
 לאה תכרב רחא ןינועש ןמאד אייו ההגהב □ש (גכ
 אשידק ןיד ול שי הלסח טמוש רחאו שודקה
 םירומ תטד אקוד והז .רקימ ןכו ש״קב םתוא תונטל לכויו

 ׳יפאו הכרב םיש לט ןמא תונטל ןיא ליז ןרמ תטד לבא ליז
 דמל והז ייבג בתכש הלפח טמושו שורקה לאה תכרב רחא
 ךכיפלו עלסד טמשמ ןריד אדומלסו ימלשוריה ירבדמ קימסה
 ליז ןרמ הז בתכ אל ךכיפלו .דיכט םיקסופה והובתכ אל
 ׳יסב ייטמה כ״כו ,ייבג שימכ קיספהל ןיאד ליסד טישב
 ט־שהכ ל־ייק ןנאו ק״מסהכ ליס אל טישהד ־א תוא טינ

 כ״כו .שיוטי ותרגסמ זוזל ןיאו םיקמ לכב ותומכ הכלהש
 סטד הלפח טמושו שודקה לאהד ןמאבד ׳ד תוא רימאמה
 ןניטקנ יכהו רוסא טיכל תיכרבד םינסא ראשו רוסאל ןרמ
 ׳ט ׳יס :"שק ׳א© זיסד ן׳ישב היגמה גרס כ*כו .שיוטי
 חיא ;ב .־ס חוא שיק תוכרב ינידב טייב רודיס .זיט ׳וא
 ןרימאד דס םידקה חלמת ןמ םיש סינמא השממ לבא .םש
 סשב טיכ חוא וינ ׳יס ליטל ונבתכש ןמא ורמאו אמלטב
 ם״קב חונטלו קיספהל לכויד טמשמ חונטל ךירצד תונווכה
 ארוק סיס ׳ס ח״ל םימכו ליז ןרמ חטדל םג היתוכרבו
 רמאש ןמאד א״ירהס םשב וינ ׳יס ייב כ״כו .םדנ גיכ חוא
 ליז ייראה ירבד יסל כ*או ,ויקס א״מ ואיבהו הנטי ךרבתי
 שרסה שי אלר םלוכ סנטי כ*ג םינמא ׳ה חונטל ךירצש
 ס:מא .םש ח־א ןב ־ב חוא היס ־יס ליסחה ביכו .םהיניב
 אסלש אהי וא לבקסתד ןמא סנטי אל ךליאו לבקתת ןס
 .הבהא יסב ליז םיבמרה םימכ גהנמ אלא וניא םולש השומו
 ה״סד ץש ,'ה חוא ריא ט״מגהג איי ,םש א״מ ,םש סיל
 ׳יס טיש רוציק /ד תוא ,ך ללכ איח ,׳ה תוא ז״ר ,אימ
 חילמ ליז ייטמה ןיבהש המו) ,םש ח־א ןב ,,ג חוא ז״ט
 יניאד המיס אוה סנטי אל לבקתת רמאש םישידקה לטד
 םניאש ינפמ םטטה סש ראובמכ ןמא חיינט לט אלא
 כ״חא לבקתת רחאש םישדקה לט אל לבא גהנמ אלא
 ייטמה לט המח כ־גש הז ־יסל תוטמשהב ה־רטסל יתיאר
 חונטל קיספי אל ומש ךורבו אוס ךורבל קו (םיוטי הזג
 ןמיסה הזב ריא ואיבהו טיקס ררק ׳יס א׳מה ם״מכ
 וליפאד א״כ חוא א־נ ׳יס ליטל כ״כו •םש ן׳ש /ה חוא
 ׳כ ׳יס לישמ . ןייט רוטו ,שיוטי קיספהל ןיא זידססב

 :׳ד חוא
 רסואש ימ םי .־יכו ם״ק ארוק היהש ןהכ .ד ׳יעס (דכ
 הכלהו ׳קיספמ וניאש רמואש ימ םיו קיספמש
 ־ב ארבסו גיהנמה לטב תרבס איה ׳א ארבס הנה •וירבדכ

 ונא הכלה ןינטלו י״גב ליז ןרמ בתכו איבשרה תרבס איה
 יינב קספ ןכו אוה קהבומ ברד א״בשרה ירבד אלא ונל ןיא
 ששוחהד בתכ ח״בה והימ .׳ה £ןיטס םש טישבו ה־לק ׳יס
 ןכד שיבלה ב״כו גיהנמה לטב לט ךומסל לוכי הרוה דובכל
 ןייכד בתכ עכ תוא אריק סיס ׳פ חילסו .םיגסינ םה
 הכלהל וירבד חא קספו םיכסה י״בה סנו קלוח איבשרהד
 גהנמה תונשל ןיאש ייפטא וילט היגה אל אוה סג א־סרו
 סיס תקולחמה ייפט ( שובלה בתכש גהנמ ליר )
 טשפ לט ךימסיי ללכ ןזחה םט ארקי אלש יניטב הארנ
 א״מ .׳ה חוא י״בגהב גיסמש ואיגהו .דיכט רהוזה ירבד

 רמאיש ןזחל רמול קיספי אלש ש״כמו אימה םש בתכו .ח״קס
 שארל רוזחל צ־א הלוכ חא רימגל ידכ ההש סאו ךריבש ימ
 ׳וא ׳ך ללכ איא .יו חוא ז״ר כ״כו .שייטי סנוא יוה אל סזד
 תליאשל ךריבש ימ תומדל םש ש״מו .ז חוא ריא ןיימו ׳ד
 ירטש םימכו חיכומ וניא דובכהו האריה ינפס הבשהו םולש
 קלחל ס״קס זיטהו ׳א ׳יטס 'א רטש סירטש יחתפב םירפא
 איהש היתוכרבבו קיספי אל אתיירואד איהש שיקבד אצי
 אלד שרפלו קחדיל ייבגהב ג״הנכס םימו .ם״ומי קיספי ןנברד
 והוארק אלשכ יריימ איבשרסד גיהנמה לטבו איבשרה ינילפ
 לכ יתכאד נ״א והוארקשכ ׳יפב יריימ גיהנמה לטבו ומשב
 ירבדמ יהל טמשמ אלא הז קוליח וטדי אל לינה סיקסיפה
 בתכש הייארו קיספמ וניא ומשב והוארק וליפאד ל״ז א״נשרה
 יתיאר כ*חא .האורה הארי רשאכ לקנב תוחדל שי ג־הכס
 וליפאד בחיי ל״נה נ־הנכס ירבד המד כ״גם ד חוא חירפב
 םייטי קיספהל לוכי יניא ׳יפב ומשב והוארק םנו רחא אכילד
 םי אלו ומשב וליפאד ב״כ חוא א״י ׳יס ג״שקב אדימה כ״כו
 זי׳דספב קר ת*וט ם״מכ סיחוכרבל ה־הו .ש״קב הלטי אל רמא
 יכס א״דיחהו ח״רססו לי׳ז ןרמ חטד ןכש ןויכו .ר״כט ירש
 שירב ןנירמאד אה םושמ הזב אכילי .םידרפסה ינב ןניטקנ
 ןינתמש ימ םסמ ׳או םדא לש וימי ןירצקמ םירבד ׳ג האורה ׳פ
 שימכו ינאש רשפא אלד אכיהד ארוק וניאו תורקל ת*ם ול
 הצר אצו ח״סל חולטל והוארקש ט*ר לט ט״לק יסב ריטה
 לגא .םש ח־רפה םדנכ הלחת התוא רדיס אלש יפל תולעל
 םינורחאהו שובלה שימכ קיספהל םינכמה םיזנכשאה ינב
 םושמ ותורקל ןיא הלחחכל קר דמו םגהנמ תונשל ;יא ל "זגה
 ה״לק ׳יס א*מ ש־מכ ם*קב קוסט אוהש ןויכ אמנפ אכילד

 ;םיוטי םינורחאכו ו־קס
 לארשי סליפו ׳יכו קיספמ וניאש רמואש יס שיו □ש (זיכ
 ךרוצ ןיליפחד !יליפת תחנהל ימד אלו .ימוקמב

 :ה*ל חוא ןמקל ןייטו .ח־קס א״מ .םה ם״ק תאירק
 טמש חא ארוק היהש ןהכ ׳וכו קיספמ וניאש □ש (וכ
 הצרל טינישכ ןוחל אצי םירמא םינהכ שי םא
 יוהו אצי אלש איה רובצה דובכ אוה אלא םש !יא סאו
 .ט־הנהנ א״י .ר״ס ׳יס א״ח ט״קלה .דובכה ינפס בישמכ
 התוא סייסל ידכ תצק רסמלו רהזיל ןיכנו ׳ד חוא ל־סמ

 השרפה



 םייח וס 'יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 תעדל מ הברכו
 ,וכלהמ א *סב מ״ר
 רהוזה םדמ ׳וכרב
 ,ט״י תטרב נ

 סש ע ד״י סש ם
 מ״ר םשב ׳םותב

 .י״ב ם .יצוקמ
 ג׳י םש ,םות צ
 .םש יכררמהו

 ׳יסג ,ר״ירהמ ק
 .תיד םשב ב״מ

 םיייסש וא תמא רסאש רחא דובכה וא האריה ינפמ קספ םאל ו *קרפה עצמאב ןידכ קיספי זאו
 רמולו רוזחל ךירצ וניא ומע רמאישו ןזחה ליחתיש ןיתממו תמא םע םכיהלא ׳ה ךמסו ןזחה םדוק
 ןמא ןינועד א״יו הגה :קספה יוהד םושמ לארשי לאג רחא ןמא רמוא וניאמ ז :־ונא תרחא םעפ
 (רוט) ו״טר ןמיס ןמקלדכ ןמא ןמוע ןיא דבל ללפתה םא לבא ץ״שה רמא תונעל ןמכמ ןכו
 אלש סנוא ועריא םא קר= לארשי לאג רמאש רחאל קיספי אלו הלפתל הלואג ךומסל ךירצנ ח
 לבאס ללפתיש רחא דע םהילע ךרבי אלוע זא חינמ הלפתל הלואג ןיב ול ונמדזנו ןיליפת חיגה
 םהילע ךרבי אלו םחינמ ןיליפתו תילט ול ונמדזנ לארשי לאג רמא אלש דע םאו זא חיני אל תילט

 חוכגהו ׳םוחו יכדרמ) גוהנ יכהו ןיליפתה לע ךרבי לארשי לאג םדוקש א״יו הגה :הלפת רחא דע
 ןיתממ השוע דציכוק הלפתל הלואג ןיב השודקו שידק תונעל ןיא* ט :עמש האירק (תוכלהמ יגומיימ

 הרישב

 םייחה ףכ
 םייסי תיחפל א״א םאו עצמאב קיספהל אלש ידכ השרפה

 :קוספה
 הנושאר הכרב ןיב םיקרפה ןיב ןה ולאו ־ה ׳י^ס (זכ
 ןיקיססמ ןיאד ג״טאו .עמשל היינש ןיב היינשל
 ןיכרבמ אלד ןויכ אנה וילמ ןיכרבסש רבדה ןיבו הכרבה ןיב
 ז״י ןיד ש״קד ב־׳פ סיכ .יאה ילוכ ןנידפק אל עמש ארקל

 :׳א חוא {ןיס זישמ .׳א חיא ח־רפ .הנוי ברה םשב
 ׳וכו קיספי אל ביציו תמאל רמאיו ןיב לבא םש (ייכ
 סיהלא ׳הו ביחכד םושמ ארמגב שרפמ אמסמו
 .ימ .תמאל סכיהלא ׳ה ןיב ןיקיספמ ןיא ךכיפלו רמולכ חמא

 םובל
 ליר ׳ונו ק־ספי אל ביציו תמאל רמאיו ןיב □ש (טכ
 קשפד קרפה עצמא ןידכ ׳יפא ללכ קיספי אלש
 וסכ קיספמד בתכש ס״במרהכ אלדו שישו םיארהו יירהכ
 ןידכ קיספי זאו בתכש ׳יעסה ףוסב ראובמכו קרס עצמאב
 םיכו .ללכ קיספי אל סמא סדוקד עמשמ קרסה עצמאנ
 ׳ו חוא י״בגהג גיהננשב סיכו .ע״שב קספ קש בתכו חינה
 סש וילס בתכ הז לע הייפה םימו ׳ו תוא רימאמה כ*כו

 :שיועי וירבדב סיס םיש ר״מאמה

 ייב בסנ .קיספי אל ביציו תמאל רמאיו ןיב םש (ל
 גיציר ןויכד רבוס איהש ם״ארה ירבדמ עסשמ
 חלמב אלא סכיהלא ׳סל וניב קיספהל ןיא סמא אוה כינ
 אקודב ואלד רגוסש סארגו ביציו ריכזה אל וניבר לבא סמא
 סישב ליז ןרמ תעד הארנ ןכו .ל״כע ביציו ם־ארס סקנ
 ׳ס ינא רמאי אלא בתכש ביצייל תמא ןיב קיספהל רסופד
 ייבס סש לע סיקס א־מ שדגו קיספי זאו סמא סכיהלא
 השקה רבכ גיציול תמאו ןיב קיספהל ןיא שיארסלד מ־לכו
 מ״סד א״מס םש םייסש המו .שרפי ׳א סוא יררנה וילע
 חנ 'יס ס״ש רוציקו ׳ז ׳וא ז״ר כ*ג כ*כ הזג רהזיל שי

 :'ה חוא
 אלא .תמא סרסא םטפ רמולו רוזמל צ״א ׳1 ׳י^ם (אל
 י״ג ,קספש םוקממ וא ךליאו גיציומ ליחהמ

 :ד*י תואזיתש,׳ס תיא זיר ,הניי ר־ה םשג

 ׳ופו לארשי לאג רמא ןמא רמוא וניא ׳ז ׳יעס (בל
 ׳ווכס רעש ירבדמ מ־גו רהוזה ם״ט י־נ כ*כ
 כ*כו ,םרעי דע שירו ג״ע ךוס ח״כד ם*ק ישורד זץ0
 ואיבהו תונעל אלש רהחל י־בל דיגמה הוצש םירשימ דיגמב
 לארשי לאג רחא םגד עמשמו ׳ז יוא צ*סי .דוי •וא ר׳א

 ור תוא שינ •יס ליעל ןייעו ןמא תונעל ץא ץשה רמואש
 ןמא סונמל ןיא ע*םה תסדלר ונבתכש מ תוא ׳יסה הזבו

 ;ש״ועי היתוכרבו ש״קג אוהשכ הכרב םוש לע
 ס״עאו ׳יכו הלסחל הלואנ ךומסל ךירצ .ח ׳י£7ם (גל
 ךומס עמש תאירק אריהשכ איה היצמה רקיעש
 סינ ׳יסג ראבתנש וסכ ץנסב דיס הלפתה סל ךמוסו ץנהל
 הלפתל הלואג ךימסל םוצמ ץנה רמא שיק ארוקשכ סג מ״מ
 יסל אוה ןכו ,זיש סוא סרע .י״ב ,םהיניב קיספהל ריסאו
 סא ןיב קוליח ןיאד סש סונוכה רעשב ליז יראה ירבד
 הלסחל הלואג ךומסל ךירצד ךל רחא וא ץנהב ללסהמ

 :דוסב סעש שדמיכ
 .יוכו ןיליפת חינה אלש סנוא וטריא סא קר םש (יל
 יר ,ארקו שיק ןמז רובעיש אריחמ היהש
 רובעיש אריחמ הא ה*כד ב״י קיס א*מה בתכו .יי׳שר םסב
 ודיל ךכ רמא ואובישכו !יליפת אלב ללססמ הלפהה ןמז
 .דרע רומזמ הזיא רמאיו םויה עצמאב וא החנמב םחיני
 רסא בכעתהל בוט רתוי ןיליפת ול ןיאש ימר דוע בתכו

 -תאירק ארקיש ידכ וריבסמ ןיליפת לואשלו רובצה הלפס
 כרו ,שרעי רובצה סט ללפתהלמ ןיליפתב ללפתיו עמש
 :םרעי ח״כ תוא הר ׳יס ליפל םהירבד ונאבהו םינורחאה
 הלסחל הלואג ןיב ול ונמדזנו. ןיליפת חינה אלש םש (הל
 יכייש הלססו שיק רקיעד םישמ ,'ונו זא סינמ
 ןיליפת אלב עמש תאירק ארוקה לכ אלוע רסאדכ ןיליפתב
 הצורה ןרמארכ ימנ הלפתו ומצעב רקש תורע דיעמ ולאכ
 חיניו וידי לומיו הנפי המלש סימש תוכלמ לוע וילע לבקל
 תגוח אלא וניאש תיציצ לגא ללפתיו ם״ק ארקיו ןיליפת
 ילג ש״ק תורקל לוכיו תיציצמ רומס חילש ול ןיא םאש תילש
 םובל ,יכדרמהו ׳ותה םשב י״ב ,הקספה איוסד יאדו תיציצ

 :א*י תוא ז־ר ,זיי חוא חיש
 קספ ןכו ,ללפתיש רמא דע םהילע ךרבי אלו □ש (יל
 הלסחל הלואג !יבד ׳ה חוא ס״דג ל״ז ם׳דיס
 סיקמב ג״וס ,שובלה כ־כו .שיועי ןיליפת תכרבל קיספי אל
 אלדו ,ד חוא ל״סח ,׳ז תיא ׳ך ללכ א״מ ,םש ז״ר ,׳ז חוא
 כ״נו .ד״וי תוא רימאמה וילע שימ !ייעו ׳מ חוא ח״רפהכ
 רקיעהד ׳ג חוא הלפתל הלואג תוכימס ינידב טייב רודיס

 :שימ חוא הר ׳יס ל־שמ ןייעו ,ל־ז ןרמ קספכ
 תילמ ול ינמדזנ לארשי לאנ רמא אלש דמ םאו םש (יל
 ,ההגה ׳ונו םהילע ךרבי,אלו םחינמ ןיליפתו
 כ־כו ,גוהנ יכהו ןיליפתה לע ךרבי לארשי לאג םדיקש א״יו
 א*י תוא ז״רו ׳ז חוא ח״קמב גיוסו שובלה
 ינל ץא ונחנא לבא םגהנמ יסל והת •ד חוא ף ללכ אדוו
 תובכעמ םניא תונרבד ןויכ טישב ליז ןרמ קשסכ אלא
 םרעי שימ תוא היכ ׳יסנ סעסה ל״שסכ כ־חא ךרכל לוכיו

 היכו



 וטק םייח וס ,יס ש״ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב אצי אל תיברע הנופאו תטאו תירחש גיציו תמא רמא אלש ימ לכי י :תונקל ידב 'השדח הריש

 :ג"0ה^ ^ ש״ק ארקי ש״ק רסא דימ ללפתהל יאנפ ול ןיאו קוחדו שונא אוהש ימ הגה :הנקתכ תוצמה זו״י*י
 ךומסיש ידכ ללפתיו ׳יכו ןוכנו ביציו רמאי זאש ללפתיש דע תוכרבה ראש רמול ןיתמיו תמא דע

 :(א״כש ׳יס חקור םשב י״ב) :הלפתל הלואג

 ןיי
 םייחה ףכ

 :ריי ׳וא ל״שס ץימו ,סש טייב רודיס ,איי תוא ריסאמ כ*נו
 הלסחל הלואג ןיב השירקו שירק חטעל ןיא .׳ט ׳י^ס (חל
 ק טריו חבשל לוח ןיב הזב קוליח ןיאו .׳יכו
 שידקה שורדב יווכה רעשב ליז י־ראה ירבד םעט יסל אוה
 ינירבדב ןמקל דוט ראבתיו .ןדריל עודיכ שיק ישורד ךומבו

 :דיסב ההגהב ׳א ׳יעס אייק ׳יסל
 רוסא ןכו .׳וכו השודקו שירק תונעל ןיא □ש (לט
 וליפא השודקו שידקד ןמא תיינעב קיספהל
 איש א״קד ןיש •ז״ט ׳יס בקעי תיב .הנועכ עמוש חיוהל

 ׳יפא חיסנ תוארל דכ קיספהל רוסא קו .ג״י חוא חיטב
 :ז״מ חוא ןמיל ןייעו ׳ט חוא חומש ׳ס ח״א ןב .הקיחשב
 קיספהל רתומד יל הארנו .׳יכו הלסחל הלאג ןיב □ש (מ
 לש הלסחל הליאג ןיב שידקו יכרבו השירק חונטל

 :יד חוא ל*סח.גיי חוא ריא .תיברש
 םאו ,׳יכו השדח הרישב ןיתממ השוע דציכו □ש (אם
 אלש לכ תונעל לוכי השדח הריש ליחתהו חכש
 ביי חוא רימאמ .ג״י חוא ריא .לארשי לאג ייאב רסא
 םש בתכו .ו״ט חוא תיפש .ב״ע איקרו גיע היסד ן״ש
 סיכה םימכו השדח הרישמ ליסחיו רוזחי מ*מד רימאמה
 ותלמחמ ריזחיד שיק קוספ עצמאב קיספמה יבג סירה סשב
 ונירבדב ןייעו .םש ז*ם יאיבהו .ש״יעי דמא ןינמ יוהד לכ
 חלמחל אקוד רוזחל ךירצ ןיאד הארנ ילו .גיי תוא ליעל
 הריש עצמאב קיספה םא ןוגכ .ןינמ חלחתל אלא השדח הריש
 םלוכ דחי עצמאב קיספה םאו .השרמ הרישל רזיח השדח
 קיססה םאו ־וכו ודוה םלוכ דחי תלמחל יתח ׳וכו ודיה
 ׳ם ונלאוג רמאנו תליחתל רזיח .־יכו .׳ה ונילאוג ׳סאנו עצמאב

 ןינל דעו ןיב וא םלוכ דחי ןיבו םיה ןיב קיססה םא לבא
 :קספש םיקמל סא יכ רוזחל ךירצ ןיא ׳ה ינלאינ רמאנו
 הרישל עיגהש ימ .רכו השדח הרישב ןיחממ □ש (בם
 ץחסהל ךירצ ןיא םירומל בורק ן״שו השדח
 ליחתיש ךירמ יסט אלא םידימ רמולו ץשה סמ חושל
 ׳ושחב זיבדרה .ךורב רמוא איהו םידימ רמוא ז״שו הלסתב
 סיטש .ב*ש םילקדו איקר ן׳״ש .היעשה ׳יס םידנה גימ

 : ג״י ׳וא
 ןמאל לבא .תינעל ידכ השדח הרישב ןיחממ םש <גם
 לישמכ ליז ןרס תעדל ללכ קיספי אל תונרבד
 ןמקל ןייעו .ף חוא איי ׳יס גישקב אידימה ביכו .ג׳כ חוא

 .זימ חוא
 סא וליפאו .תונעל ידכ השדח הרישב ןיתממ □ש (י0
 זר .םולכ ךנב ןיא הלוכ חא רומגל ידכ ההוש

 : ׳3 חוא היס ־יס ליטל ונירבדב ןייעו .דיוי חוא
 .*וכו חירמש ביציו סמא רסא אלש יפ לכ .דוי ׳י^ס <הם
 ךורבב חחחוס הניא ביציו חמא אידרה בחכ
 שיקד עמש תאירק ינפלש הכרבל הכומס איהש יסל
 בחכ ביר ׳יס ליז קנסרכל ׳ושחנ לבא .כ׳ע קספה יוה אל

 הנוימאש הריתה הכיבמ שדח קספה יוה עסש חאירקד
 סכרב ןכי .תקספמ הריתה תאירק תיצמש ינפמ תחחופ
 איה רצק עבטמד םעטה בתכ אלא .סדה יוסכו הלינמ
 ינאסד יחדמצ ל״הש ירבדמו .ש״יעי חחופ יניאו סחימש
 ארחכ ךכלה תמא סכיהלא ׳ה ינא ךומסל ךירצש ש״ק
 חוא ליעל ונירבדב ןייעו .ריי חוא ריא .אימד אחכרב

 ; ח״כ תואי ז״כ

 לעב ברה בתכ ׳יכו ביציו תמא רמא אלש םש (וס
 רהוזב אחיאד מ־רה םשב ביע ט״ק ףד חידי יתש
 וב םאצמ אלו וינישו ומטוחו ויפב קדבו תמ אצמ טילפ
 ץש ליכש ביציי תמאבש םיקבדנ רהזנ אל יאדינ רמאו
 לביקמה דיסחה ברה ואיגה ייכ רהוזב ורמאו .ב״ע א־קד
 תמו חטל חטמ הלח רחא יכ האריכ ׳םב ןירנינ ס״רהמ
 םיקבדב יתרהזנ אלש לע תמ יננה וחימ םדיק רסאו םיאתפ
 ףכ ׳טיכ חיא ׳ב ׳יס ריסש ןריפצ ,ליכע ביציו תמאבש

 :ן־ג חוא ד״י ׳יס םייחה

 הלס ביציו תמא רמאיו ליזו בתכ םויכ רדס רפסבו
 הזש יתעמשו .׳וכו ארונו לודג חבש איהו הלמב
 םיקוחר ויהש הליגה ינב וחלש ביציו תמא לש חבשה
 םהירחא ארזע חלשו לבבב ארזט םע ויה אלי םילשורימ
 םעפ תולגהל םידיתע ויהש ןויכש םרמאג תולעל יצר אלו
 יננוגי ליפכהל ונל המל ברחיצ דיחט שדקמה תיבו תרחא
 יתעמשו .׳ה חא דובעלו ינמיקמב דימעל ינל ביט תרחא םעפ
 ייקיזחי אלש ידכו םכילא םיבורקהו אלימיליט ישנא םהש
 בסכ הלילמ הנמא ירוסממו עשר ישנאכ םתוא
 םיזמרנה תולואגהו חוילג ׳גה ןינעו לודגה חבשה הז םהל
 ׳ד תולואג ׳מ •דגנכ םהש תמא םימעפ ׳ס ינ שיו ׳יב

 ראשב ׳רו ׳יתחקלו קיספב זימרש ומכ םירצמב ואצמנ םהמ
 שיא ירשא תמאבו הנומאבו תמאב תמא ׳סה םולשחו תוילג
 תויהל הדיתעה הלואגהש תובקנ ׳דו םירכז ׳ד םהו ׳וכו
 ן׳יש ,רינש היעב שדח ריש היהיו רכז חנמ האב הלוכ
 םימעפ ׳מ ליצש ׳ויכה רעשב ליז י״ראה כ״כו .ביע ׳ק ףד
 ונירבדב ןייעו םדעי דיסב םעט םהל ןתנו ,תמא
 רוכה רעש םשב ש״ס חיס ׳יס ליעל
 ןייע דועו .םרעי ביציו תמא תכרבל םיכיישה םירבד תצק

 ביציו תמא לב ןיוו ודנ ןינעב חיי חוא א־ס ׳יס ל־שס
 ןיטח ךמס אוה םלועמ ונליצמו ינידוס ךרסואבו .םדעי
 חירו .םיכלא ׳ינב ח״ר ונליצמו׳ ונודיע׳ יכ ולא תימש ינשל

 תומשמ םודק ׳א םש אוהו ש־הס אוה ךמש׳ אופ׳ םליעמ
 וניתובא תרזע ךרמאב סג .עדונכ םיו אביו עסיוד ביט
 רעש .ה״ע תרזע ׳גב סה הייוה םימעפ הייוה יכ ןיוכח

 גיס קיד ץפ •איע חיכד עמש חאירקד ׳מ םורד תוגונה
 םס ינע ךמצע חישמל ןייכס ׳יכו םילד רתש ךרמאבו
 ינע הימרג רבעמל ךירצו קלב ׳ס רסוס רכסכ הניכשה

 ידהב



 םייח זס 'יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 א״כ תוכרב א
 רזעילא ׳רכו
 ם״נמרו ף״ירה
 תוכלהמ ב״סב
 ־ םש ב .ש׳ק

 :דחא ףיעס ובו .ש״ק ארק םא קפס ןיד זס

 עדויי םא לכאנ הירחאלו הינפל ךרבמו ארוקו רזוח ש־ס ארק םא קפסא א
 :ךרבמו רזוח וניא הירחאלו הינפל ךרב םא

 קפוסמש אלא הארקש

 אלש

 ףכ
 ךירצ סלאינ ;וילע לאל חולהה ךרמואנו רכו אסניכס יררב
 םש חונמה רעש .סולהח רמול ליססחשכ דמועמ םוקל
 חיפשו ד״ע סש ץש ןייעו •טרפ שיקה רעש חיעפ .בדנ
 .שרפי לד י״ראה ידיסלח םשב םילד רזוע ;ינעב ש*מ ב״י חוא
 ינדא קוספ רחאו .יה חוא ס״צ ׳יס ןמקל ונירבדב ןייע דועו
 שאר לש ןיליפחה קשנח הריממה לימסחש םדוק ׳ופו יחפש

 :ש״ופי ־ב םוא סינ ׳יס לישפנ דבל
 חכרב ארקש דיעב םא .רכו תירחש ביציו חמא □ש (זמ
 תאזו ׳ס רמאי אל ת״ס ואיצוה ביציו סמא
 תוכרבב תוכרבד ןמא םוש וליפא ןינוע ןיא ןדידל יכ הרוחס
 רומגל רוזחי כ*חאו תיסה האריי הקיחשב קוספיו ש״ק
 .מ*ס ׳יס לאש םייס .ספשמכ הלפתל הלואג ךומסיו הכרבה
 תוכימס ינידב ע״יב רודיס ,איכ חוא א*י ׳יס נ־שק ורפסבו
 הלואג ןיב לבא .ד תוא ליסח .׳ס חוא הלסחל הלואג

 :ליע תוא לישמכ הקיתשב ייפא קיספי אל הלפתל
 תוארל קחש השדח הרישל ועינה םלוקש ךחא (חם

 ח״י תלפת ליחתה {ןכיחו כ״חא לבלבתנו ת״סה
 ותלפת רמאד הארנ שיק לש היינש הכרבה םייש אלו
 ןרמ תעדל לארשי לאג דע ביציו תמא רמאיו שיק ארקי
 א״קד ץש .ךיכ 1,',י םם ב*שק .•ג חוא ייכרב ,׳ס ׳יס לד
 ׳יפס ׳ס ׳יסל ונירבדב ןייעו .ד״וי חוא םש עייב רודיס .א־ע

 לק־ודו ׳ג
 הנומאו תמא ונקהו ,תיברע הנומאו תמאו 0ש (טמ
 םינימאמ ונאש דיתע לש הלואגה לע תיברע
 לע :יא ,בורקב ונלאגיו ותחטבה ונל םייקיש םיוקמו
 וב םינימאמ הליל לכב וניתומשנ ודיב םיריקפמ ונחנאש
 ורבד חא םייקיו תמאיש הנומאו תמא והזו ונילא הנבישיש

 :רוט .ןודקפסבישהל
 אצי שיק ידי לבא .•הנקתכ היצמה חיי אצי אל □ש (!
 תוא תיוע .שובל .ריס ,תובכעמ םניא תוכרבד
 תמא רמולו רוזמל ךירצו .ביי חוא ז*ר .דיי קדכ אדנ .ט״י
 ירבדמ ראבתמ ןכו ׳3 ןיד ׳ס ׳יס ליטל קספש וסכו ביציו
 ייכרב .׳ס ׳יס ליעל סירפבו םרעי סז ןידב ייבב ;רס

 : ׳נ חוא
 חונמ ׳רה בתכו .הנקתכ היצמה חי אצי אל □ש (|א
 תמא רמואש רבדה ךסהש ישרפמד תיא
 עבטמ הנשמ אצמנו ,תיברעב ביציו תמא תירחשב הנימאו
 ריכזהל ךירצ אוהש דיפו ,ח״י אצי אל הרשמו םימכח לש
 ודסחבו היבקה לש ודיל ונחור םידיקפמ ונאש ברעב הנוסא
 מ*כ .רכו ךדסח רקבב דיגהל ביחכד ונייהו ונל הריזחמ
 השירפה כ*כו •סיהגהנ א״י ואיגהו .יז ןיד ש-ק תוכלהמ איס
 ז״י חוא איכ ללכ א־ח בתכו .דיי חוא ר״א ואינהו ר״י חיא
 לאג ייאב הכרבה רמא אל ןיידע םא ךילמהו הטט םאד
 לאג םייסי ייאב רמא רבכ םאו יוארכ רסואו רזומ לארשי
 יפלד הארנ ילו .דיכע חונמ ׳רב אידהב כ*כש בתכו .לארשי
 םסס ;הנש שיקד ׳מ שורד רוכס רפשנ ליז ייראה ירבד

 םייחה
 מ־י תלפת םדוק רקבב ליצ ונמזו ביציו תמא חסונב דוסב
 סאו ורמואלו רוזחל ךירצ חיי תלפתב ליחתה אלש לכ שיופיכ
 ינדמל םייסי לארשי לאג רמאש םדוק י״אב רמאש רחא רכזנ
 לארשי לאג סנ םייס סאו .יוכו ןיכנו ביציו רמאי כימאו ךקוח
 הלואג ךומסיו .יוכו ביציו רמאי כיחאו ׳וכו סש ךורב רמאי
 שי תיברעב ךילחה םא לבא תירחשב אקוד והזי •הלפתל
 ׳א שורד תונווכה רעש ןייעו .לימ א״מה שימכ תורוהל
 ביציו תמא רמאי תיברעב העט םאו .קיידו חיברעד
 תכרב ליצ מ*מ רוזחל ציאש לארשי לאג םייס םא ונרמאש

 :טושפ אוהו ונביכשה
 יאנס ול ןיאו קוחדו סונא אוהש ימ .ההגה □ש (ק
 תמא דע שיק ארקי שיק רמא דימ ללפתהל
 .ייב איבהש חקורה ירבדמ סז !יד איצוה ברס ׳וכו ןיתמיו

 ןיאש ינפמ קוספל ול ריתה ימד עיצ וילע בתכ אימס לבא
 שיק ארקי יאנס ול ןיאש ימד עמשמ חקורב אלא יאנפ ול
 תוכרבה ארקי יאנס ול היהישכ כ״חאו תוכרב אלב הדבל
 חקורבד בתכ ודנ חוא ריאה והימ .ש״ועי ללפתיו שיק םע
 איא גימרס .גיי חוא רימאמה כ״כו .ליז א״מר ירבדכ עמשמ
 עייבה כ*כו .תורבסה ׳ב איבה איע איקד ן״שהו ,י״ט תוא
 כ*עו .גיי תוא ז״והו .,ו חוא הלסחל הלאג תוכימס ינידב
 תוכרב ליחתהש םדוק סנוא ול עריא םאד אניד סוסל הארנ
 ׳ג £ןוס דע אוהש סלחחכל ןמז ריבעי אמש ששוחו שיק

 אלב הדבל שיק ארקי ׳ו ׳יעס ח״נ ׳יסב ש־סכ תועש
 היתוכרב םע התוא ארקי יאנס ול היהישכ כ־חאו היתוכרב
 ליחתהש רחא סנוא ול עריא סא לבא הלפתל הליאנ ךומסיו
 סנואה רובעישכ כיחאו ביציו תמאב קיספי זא ש״ק תוכרבב
 ןייעו .הלפתל הלואג ךומסיו 'וכו ביציו רמאי יאנפ היהיו
 ¬א חוא זיס ׳יס ןמקלו ב״ס תואו א״ס חוא וימ ׳יס לישמ

 :ןיינעלו היד

 ׳ונו ךרבמו ארוקו רחמ שיק ארק סא קפס .יא ׳יעס (א
 קפס אוהש רבד לכו אתיירואד שיק ליקד םושמ
 .חיב .שובל •הנוי ׳רה םשב ייב .וילע ןיכרנמ הרות לש
 יב *יעס זיי ׳יס ליעל ןנירמאד ג״טאו .איקס זדכ .השירפ
 הכרב אלב וסספתיו קפסמ םיבייח סוניגורדנאו םוטמוט
 םחסד ללכ ימד אלד השירדב בתכ אתיירואד תיציצ םתהו
 קפסמ ךרבי אל יכהל אל וא אבוימ רנ ללכ אוה םא קפסה
 שיק רמול אבוימ רב אוה םינפ ןאכ לבא אוה השא אמשד
 ארוקו רחמ ארקש רוריבב עדוי וניאש ןויכ יכהל הרותה ןס
 שי ןיידפ וסימ .שייעי ייבגהב גיהנכס כ״כו .דיכע ךרבמו
 לע ןיכרבמ םחהו תוצמה תכרבל ימד אל אהד תושקהל
 לישמכ עמש תא אורקל ןיכרבמ ןיא אכה לבא הוצמה תיישע
 וניאש ;ויכ קפסה לע ןיכרבמ המל ניאו זיכ חוא ו־ס ׳יס
 ך*ש ׳יס איבשרס ־ושחב םנמא .עסש חא אורקל ךרבמ
 (סיבמרה ליר) וניבר ירבד לע השק ןיידעש ל׳זו א״ט גחכ
 םא קסחסגש לכו ןנברד תוכרבה לכש שרופמ בתכ ליז אוהש

 השע



 הלוגה ראב :דחא ףיעס ובו .ןיטויפב קיםפזול אלש חס
 ^המיא״םנישמ״רו ;קספה יוהד םושמ םרמאלס עונמל ןוכנוא םיטויפ ימול ש״ק תוכרבב םיקיספמש תומוקמ שי א
 סשג רוטהו ש״ק הגה

 :ש״ארה ויגא

 םייחה ףכ
 וא אחיירואד הצמה היישע רקיעש יישעא הוצמס השפ
 לוסמ דלונש ימ תלימכ הב בייח אוס סא קפוסמ אמש
 קו ללכ קיכרבמ אל ישיבכ קפס אוהש סכוסד ינימשב וא
 רוגס איהש ברה חנמל ילואג רמוא ינאו ליינול ימכחל גישה
 הלחחכל חורקל גיייס אוהש לכד הנקחס החיה ךכ ארקישמד
 שדקמ האירק ןיכמכ הנס ול םורגי םא אלא סיחוכרב םמ

 סרית קספ סושמ נ״א .סמא הברב אלא ךרבמ וניאש
 סימש הטלמ לבקמו ויניע לס וידי ריבפס היהש יברדכ
 ךירצ אריק אוהשכ רחא סוקפנ אה ןושאר קיספ האירקב
 רחאל סורקל רמאמד שדמו היחטרבב הלח הכל חורקל אוכ
 ושריפו הריחב ארוקש סדאכ דיספה אל ךליאו ןאכמ טמז
 גרה רוע הדמל ילואו .חוכרבס דיספה אל דיספה אל יאמ
 ארק אל קפס ש*ק ארק קפס רזעלא יבר רמאש הממ
 לכד שמשמ ארוקו רזוח סחס רמאקדמי ארוקו רתס
 קוספ אלא אסיירואד קאש י־ססאו ארוק אוה סיחוישופ
 יוהד ראשהו ןושאר קוספ ארקיו רוזחיש ירסא אלי ןושאר
 אוה ארוק סורקל בייח אוהש לכד אסשסו .אל ןנברד
 ירוס יפס יסססש סז סשסש ינא המודמו וחנקס רקישב
 ןל יגס אלו היסוישרס לכ ארוקו רזוחב לד דיסחה ברה
 וז המכסהמ ילואו ׳א קוספ ארוקו רתסב
 שי׳קד ג׳פ מ־כ ואיבהו .ל״כפ סוכרבב ׳יפא ןכ ברה בחכ
 היא ר*א .א״קס א*ס ׳ב ׳וא היוס .ייננהב ג*הנכ .ג״י ןיד
 א־י ןיימו .שיועי עהנכה ןוריהל םיכסה ח״רסה וסימ .יא
 :־א דאאיאב ג־׳סרס ןייש םימשמה ןינ מ״נהו ׳ב חוא ריסאמו

 ראשה ארק סא קפסו ןושאי קיספ רמאש ערוי □אן
 ריזחל ציאד ׳מ ׳יס חילב עמשמד א־מה םש בתכ
 שרפי רוזמל ךירצש עמשמ ׳ג ׳ימס ד״ס ,יסב והימ סורקלו
 .םש ריא ואיבהו .דיכש רוזחיש ונקית ךכ ארקיעמד לינו
 השרפ ארקש עדוי םא סיסד םש ז״ר בחכו .׳ב חוא ז*רי
 רימאמ ןייעי •שיוטי החורקלו רוזמל ךירצד הינשב קפוסמו .,א
 ־וכרבב אלא רוזמל צ*אש רמאק אל ס״לה {ןאד בתכש ־ב חוא

 : שדמי רוזחי ׳וכרב אלב לבא

 ׳סב ול קפסו חונושארה חוישרס ׳ב ארקש ול ירב □אן
 מ־׳בה בחכ ןרסא ול וא ןדמא סא ביציו• חסאו תיציצ
 ירב לבא ביציו חסא חכרבו חיציצ ׳ס רמולו רוזמל ןירצד
 הינפלש חוכרבב ול קפסו חוישרס ׳גה לכ רמאש ול
 זדנה נ־כו .שיוסי ךרבלו רוזחל צ׳א ביציו חסא חכרבבו
 בתכש■ חיועסכ אלד בתכו ׳ג חוא ר״א .םש אדנ .א־קס
 ׳א חוא ז ־ר .ש״ועי ביציו תמא ךרבי אלו תיציצ ׳ס ארקיד

 ארקיר תדמה ירבדכ בחכ א׳י ׳יס הירא חגאש ברה םנמא
 ס־רסכד גישאו .ש׳ופי ביציו תמא ךרבי אלו דוסל תיציצ ׳ס
 ןינטל ביטו קיסנ אל קפס ידימ סיס אישה לס קלח ׳ב סוא
 םותסי אלפ אלא גיציו המא םגו תיציצ ׳ס רמאיד הארנ אניד
 לאנ ךורב רמאי אלא םשה הרכזהב ביציו חמא תכרב {ןיסב
 ׳ס רמא םא הלילב ול קסחסנ םא היהו .ליבס םושמ לארשי
 אלש קר הנוסאו תמאו תיציצ ׳ס רמאיד הנוסאו תמאו היציצ

 :םש אישו זר ןיימו .,זנכ םשה הרכזהב םוחמי
 ונהכ ביציו סמא רמאש עדויו שיק ארקש קסיסס םא1
 המא רהרהש עודישכ ׳יפאו רחמ וניאד חוססיחס יי
 .יב סוא ריא •הי׳לק ׳יס בקשי תיב ׳ושת .רזומ וניא ביציו
 ייב תבושת איבהו הזנ ךיראה יא חוא רימאמה םנמא
 ביציו תמא רמאש עדוי סא אקודד בתכו וילס קלחו ׳זנה
 תורקל בייח ביציו תמא רהרהש שדוי סא לבא רוזמל צ״א
 ביציו תמא רמאש עדיי םא ׳יפאו .היסוכרג סס שיק
 אלב שיקה סורקלו ריזחל !יכנו בושד בתכ שיקב קפוסמו

 ;׳א חוא א״א ג״סרס ןייעו .ב״שוסי תוכרב
 .הזב תוקולח חיעד שי אתיירואדמ שיק בויח ץנעל1
 .אתיירואד יוה דבלב ׳א קוססד רמאר אכיאד
 ירסאד אכיאו .ג״ס ׳יסס י״נב ל־ז ןרמ תעד הארנ ןכו

 ינש לכ ירסאד אכיאו .אתיירואד יוה הנושאר השרפ לכ
 סושמ תיציצ יפו שיק סושמ אתיירואד ייה תונושאר תוישרפ
 ׳יסה הזנ ח״רסה הזב ךיראה רשאכ •םירצמ תאיצי תריכז
 איבהו אהייריאר •וס !־ינושאר תוישרפ ינש לכד הסנ ותעדו

 ׳תכו וילע קלח ׳ב ׳יס איש ברה והימ .םיופיכ הזל תויאר
 ןייעו .ש״וטיכ דבלב הנושאר יס אלא • אתיירואד ייה אלד
 לש תוישרפ ינס לבד א׳י בתכש ׳יסה הזב ס־הגהב נ*הככ
 מ־נהו ח״קס עס ׳יס א׳מ ןייש דועו .םיופי אתייר־אד שי׳ק
 ייפא תיישרפ ׳גה לכ תורקל ךירצד ןנבר ונקיחד גישא הזב
 היה ׳ס שארב ש*מכ אתיירואד םלוכ ןיא רמול אצמת םא
 רובעי אמש ששוחו סונאו קוחד אוהש ימל מ״נ ס־מ ארוק
 ארקיד ן״ב סוא ז״ס ׳יס ליעל ונבתכש הליחתכל ם׳־ק ןמז
 םמ התוא ארקי הנפישכ בייחאו תוכרב אלב ב*ק
 ׳גה לב ארקי יאנס ול שי סאד ש״ופי ללפתיו היתוכרב
 םאו הנמזב ס״ש ם״ק עיכד אבילא תאצל ירכ תוישרפ
 ארקי רתויב קיחד איה סאו תוישרפ ־ב ארקי קוחד אוה
 :ו״מ ןמיס ךוס ל״שמ ןייע דושו ,וחלטי יפכ הנושאר יס קר
 ןינ קוליח ןיא הזבו ׳יכו ךרבמו ארוקו רזיח □ש (ב
 וסייורתו תיברש לשל היתוכרבו חירמש לש ש״ק
 ■א חוא חישש ,א*י ייש סירא תגאש והל חיא אניד דח

 :סיקסיסס ירבד תויסססמ מ־כו
 אקפס יוהד םושמ אמעטו ךרבמו רתח וניא □ש
 לכד חוחצאשב קספ ןאכמ ,אלוקלו ןנברד
 .ןרמואלו רוזחל צ״א !דמא יא סיל אקססמ יא ןנברד תוכרב
 אשת אל קפס יוהד סושמ רחא םפש דוע בסכ חונמ ׳רסו
 ןנירמאד אהד ל״פד עסשמ ח״רסה בתכו ,י״ב ,ארמימלו
 םושמ רבוש הכירצ הניאש הכרב ךרבמהש ןידסופ ןיא יפב
 לד ד״הח לעבו ש־בירהד אהילו אתיירואדמ יוהד אשס אל
 ןבו ןנברדמ איוס ציאם הכרב לכד םינואגה םשב ובתכ
 רסאק חטרבד ידימב אשישפא אלד אישב לכב לד (ץירה
 איה אמלסב אתכמסא יאדו אלא דכו אלוקל סל ןניעקנו
 שרשי אתיירואדמ אוה אשת אל רוסיאר שמשמ שובלבו .ש״יעי

 :דיסב דוע ראבתי םשו ׳ד ׳יעס ו״סר ייה ןייעו
 רמול שיק תוכרבב ;יקיספמש תומוקמ םי .א ׳י^ס [א

 םיטויפ



 חרוא םייח חס ׳יס עטש תאירק תוכלזז
 לכב ןיגהונ ןכו (רוטהו א״בשרהו ןידמוע ןיא ס״ש י״רה) רבדב רוסיא ןיאד םירמוא שיו הגה
 רוסא ח״דב יפא רבד סושב קוסעי אל מ״מו דיספה אל םרמוא וניאו לקימהו סרמאל תומוקמה
 דמולש ימ מ״מו הליטב החיש םוש רבדל רוסאש ש״כ םיטויפ רמוא רובצהש ןמז לכ קוסעלו קיספהל
 ואובי ךכ ךותמש אלא ימד רובידכ ואל רוהרהד ארוסיא היב תיל רהרהמו רפסב האורש רוהרה י״ע
 םתוא רמאיו םרמאל וגהנש םוקמב רוביצהמ ומצע שורפל םדאל ןיא כ״עו קספה ידיל ואוביו רבדל

 :(מ״דו ל״ירהמ) ׳י ףיעס ׳צ יס ל״עו סהמע
 םא

 םייחה ףכ
 ןינעב ג״ע ׳ן ףד תונווכה רעש לדו ׳וכו סדנויס
 לד ירומ יכ ךל עד סינורמאס ונקחש םימויפסו סינוסזסס
 ורדסש ילאמ השקבו טויס םושו ןומזפ םיש רמוא היה אל
 ולאש יפל אצויכו לריגנ ןב המלש ׳ר ןוגכ סינורמאס
 ורמאש המ םיעדוי םניאו הלבקה יכרד ועדי אל ס׳נורמאה
 לדגי ןומזפ טרסבו ללכ העידי ילב םריבד רדסב םיעישו
 ןכו ׳יכו לעיפבו רמואב ונמשא יודו ןכו ■וכו יס סיסלא
 ׳ן ט״ש ידו סיסנ וניבר לש יודו רמוא היה אל כ״הויב
 תיברעב יודו דחא לכ ינקחש לארשי ןב קחצי 'רו לטורדא
 םתוא רמוא היה אלו הליענבו החנמבו ףסומבו תירחשו
 'ונקחש םינומזפו תושקבהו תולפחה רמוא היה לבא ללכ
 חלפתו ךרע ןב א״ר חלסתו ה׳׳ע ע״ר הלסח ומכ םינושארה
 סיטייסה לכ רמוא היה ןכו הדנ הנקה ןב אינוחנ יבר
 םיזנכשאה רוזחמב סמה אלה רילקה א־ר ןקיתש םינומזפו
 תמאה תמכח י־סע םהירבד ונקת םינושארה ולא לכש יסל
 תוכרב עצמאב סכ םא סנ ףאו ונקחש המ םיעדוי ויהו
 המ םיעדיי ויהו םיאנת ויה םהש יסל םרמוא היה רצוי
 יתעמשו תמאה ס״ע םירדוסמ ויה םהירבד לכו םינקתמ ויה

 םיזנכשאה רוזחמב ץ׳בירק רדיסש רילקה יכ ליז ירומ םשב
 לכמ סיט (ח*בה יאיבהו) שרדמב ׳זנכ ןועמש ר״נ איר אוה

 ןטייפו יאנתו יארק ההד ןיעמש ריב איר הז לכור תקבא
 לד ירוממ יתעמש אל ינא לבא ),בורקו

 םיבר םישרפה שיש םמצע סינכנמס ירקעב םנמא1
 םמצעב תוליפתה חסונ ןיינעב סיגר סיונשו
 תוליפתה ךיתב םיפסונה םיטויפהו סינומזסה ןיינעמ ןיס
 !יב םיבר םייונש שי םמצע תילסחהו תוכרבה חסיגב אלא
 ןיבו אינילטאק גהנמ ןיבו דרפס גהנמ ןיב תולפחה ירחס
 לד ירימ ליא הזה ןינעב הנה ,הזב אצויכו זנכשא גהנמ
 טבשו טבש לכו םיסבש ב״י רגנכ תינולס ב״י עיקרב שיש
 דנה םירעש ב*י םיהו ול דחוימ ׳א רעש ךרד ותלפת הלומ
 םיטבשה לכ תוליפת איכ קפס ןיא ■הנהו ,לאקזחי ףוסב
 םי רעש לכו םירעשו תונולח בייל ךרוצ היכ אל תווש ויה
 םהיתילפתש ןייכש איה חרכומ יאדו אלא עיסב ךרד ול

 יכ ,טבשו טבש לכל םידחיימ םירעש םיכירצ ןכל תוגישמ
 .יתליפת רדס ל״צכ אוהה טבשה תומשנ רוקמו שרוש יסכ
 ותליפת רדס גהנמכ קיזחהל דחאו דחא לכל יואר ןכלו
 יסו הז טבשמ אוה יס עדיי ינתא ןיאש יפל ויתובא גהנמכ
 ילוא איהה גהנמב וקיזחה ויתוגאש ןויכו ,הז טבשמ אוה
 אב החמו גהנמה וחוא ול יוארה אוהה טנשס !ס אוה
 רדסה ךרדב אל סא הלעמל הליע וחלסת !יאו ולטבל
 תונושמ חיביח ןינעב אלא הז ןיאש עדתש ךירצ לבא איהה
 ךורב סדיק ודוס םידקהל ןינכ וב אצויכו הליפתה עצמאב

 קדס י״פע דסוימ אוהש םמ לבא אצויכו כ־חא וא רמאש
 קוליח קאו שפנ לכל סושה רבדה אוה הז דומלתב שרופמה
 רעש שיר ח״עס יסנ ביכו ,ל״כע םיטבשה לכב ללכ םהיניב
 הליפתה רדס סכל ינחלשש ייסעא ימלשוריה לדי ,הלפתה
 םח א*מ .ו״נר ׳יס ח*סב כיכו ,ליכע םכיתובא גהנממ ינשת לא

 .׳ט חוא ב*י ׳יס ג״שק .ב״ע ח״קד ץש ׳א חוא ב*ים 'יסה
 ךסיהל ה״הו אצי םיזנכשאה םע ללפתה ידרפסה םא (ב
 חלסת לוספיש םיניד יקוליח סוש םהיניב ןיא יכ
 עמש תאירק םירוק םס יכ תרחאכ תכ תרבס יסל תחאה
 יפולח םהיניב שיש ףאו םיזנכשאה וסכ היתוכרבב הלפתו
 רעס 'ושח .בכעמ ןיא הז הרשע הנומש תכרב ג תואחסונ
 .דיוי תוא םש ג״שק .םש ץש ׳א חוא ביס .ג״י ■יס םירפא
 תואב ש*סכ תונשל אלש רהחל ךירצ יארו סלחחכל םנמא
 י-סעא ל״ז ייראסו ■יסה שיר א־אב גימרס כיכו .סדיקה
 ׳יס לדנמכ דרפס ינב רדסב ללפתמ היה יזנכשא היהש
 סנו .ם״יעיכ דרפס ינב רדס איהו ומשב הלפתה רדס ח״מ
 רעשנ ש״מכ םידרפסה גהנמכ ש״ב םדוק ורמוא היה ודוה
 "ראה םשב םדיקה תואב ונבתכש סגהו .א־ע ז׳י ףר תינטה
 ןוגכ הלפתה רדסב ויתובא גהנממ םדא הנשי לאש ־ל״ז
 שרוש ׳יסב עדוי היה אוהש ינפמ רשפא ׳יכו ודוה םידקהל
 כ*חא שדנכו אקוד ואל םידקהלד ל״י רוטו לי׳צ ךכס ותמשנ
 הזבו .ש״יטי םירעש ב-יה לכב הליע םידרפסכ חלפה רדסד
 הלפתה חסונ ראשבו לד ןושש ןמש ברה חיישיק הקלתסנ
 ןייעו .כ*חא שדמו לכל סוש איהש רמיל רשפא רידסהש

 :ק־ודו ׳ג יואו ■ב תוא ז״ל ׳יסל י״ליקב ש״ס ריע
 הריקח חוגסנסה ינידב ׳ז קלח ךלס אשמ ■םנ ב1"0ו
 ןטנה איה תוליפתה רודיסב םידרפסה גהנמד ו״ט
 םידרפסה חלפת רדסש יחכ ה׳יהלז ברהו .ש־יטי ןוגההו
 חוא םש ג־םק .םש ץס .לדנה םירעש ב־יה לכב סל־ע

 : א״י חיאו ׳ט
 אלש וניגהנמ ןכו .'וכו סרמואלס עינמל ןיכנו םש (ג
 ש״מו .םיטויס םוש רמול ש־ק תוכרבב קיספהל
 ׳גבו רצויו חמשנ םדוק םיטויפ כ׳־סויו הד לש םירודיסב
 ׳יס לע ןמקלו זדיאש חיאב ראבתי מ־י חלסת לש םינושאר

 !םשמ ונמק ד״סב ,ב ׳יטס ב״יק
 לכב םיגהונ ןכו רבדב רוסיא קאד א״יו .ההגה □ש (י
 בתכו .םיזנכשאה תומוקמ ונייה .יוכו תומוקמכ

 רובצל ןמ שרופ יניא ינאו לדו ז׳־פ ־יס ןנימ םדהמ
 ץ״שה סט להקה רמואש תורצויה לכ ךא •ךכ וגהנש רמאמ
 רוא .לש רוא רצוי ס״מ טיהלא י־אב הכרבה ליחתמ יניא
 אלא ץ׳יס םע להקה םירסואש וסכ ׳יכו םייח רצואב םלוע
 ריאמה ן״שה ניייחמשכו עשי רוא הכרב אלב ליחתמ ינא



 זיק םייח טס ׳יימ ש"ק תוכלה חרוא
 :םיפיעס ׳כ ובו .עמש לע םרופ ןיד טס

 דמוע השודק אלו שידק אל ועמש אלו דיחיב ומצע ינפב דחא לכ וללפתהש םדא ינב שי םאא א
 עמש לע סרופ ארקנ חזו רתוי אלו רוא רצוי הנושאר הכרבב וכרכו שידק רמואו םהמ דחא
 רוא רצוי תכרב לכ רמול ומנ אל וישכעו הגה :ונממ תצק אלא םירמוא ןיאש הסורפ הביתה ןושל
 ומכ תיברע לש ש״קב ןיסרופש א״י .׳וכו ׳ה ךורב וירחא סינוע סהו וכרבו שידק םירמוא אלא
 רחאל :תיברע לש וכרב םדוק שידק אכילד סושמ ןכ וגהנ אלו (ן״רה םשב י״בו וב לכ) תירחשב
 הביתה ינפל רבוע ארקנ הזו שודק התאו השודקו תורובגו תובא רמוא רוא רצוי תכרב ומייסש
 ועמש אלש ר רחא רוזחל ךירצו! השודקבש םירבד יוהד םושמ 'ימ תוחפב ולא םירבד ןישוע ןיאו
 עמשש ימ ׳יפאו םירמוא עמש אלש דחא ליבשב ׳יפא םיאצמנ םניא םאמ הרשעה בור ונייהד
 יקב עמש אלש ותוא םא מ־׳מוזי עמש אלש ותוא ליבשב הביתה ינפל רובעלו עמש לע םורפל לוכי
 ינפל רובעיו םורפישמ אוה הביתה ינפל רובעיו סורפיש בטומ הביתה ינפל רובעלו עמש לע םורפל

 לכ םילשי תונושארה תוכרבה ׳ג רמואו הביתה ינפל רבושש ימו הגה : עמש רבכש רחא הביתה

 הלוגה ראב
 ׳יסל ג״ב הלינמ א
 םש כ ..סש ץרה י
 תכסמ ג הנשמב
 א "סב מ־׳לו ׳ירפוס
 דימלת ד תיהמ
 רוגאהו ומשב יי׳שר

 חקורו ק״מס סשב
 םילסופ תכסמו

 .י״ג ה

 הלפתה

 םייחה ףכ
 ארובו רוא רצוי היסא ייאב הכרבה ליחתמ ינא זא ץראל
 .אן5ס א״מו סיסגהב ג״הנכ ואיבסו .ל״כע ׳וכו ןשוח
 א׳מר בסכ ד״נ ׳יססב והימ ליזו םש א״סה וילס בסכו
 רמואשכ אמלשבו רוא רצויל חבתשי ןיב קיספהל רוסאל
 ט״יק ־יס ןייעו הכרבה ןישמ יוה הכרבה עצמאב וחוא
 הברה םיכיראמ םינזחהש חספב והימ .הנהב ׳א ׳יעס
 בורהד הכרבה ליחתיש םדוק טויפה רמול בסומ םינוגינב
 ב״וס ׳א חוא ר״א ואיבהו ,ל*נע הכרבה קנפמ אלש ימ
 רמול בוט רסוי קימ סדהמ ירבד יסל אצמנ .׳ב הוא
 טצמאב סרמאלמ רצוי הכרב תלחתה םדוק םיטויסה
 הכרבה טצסאב אברדאד ךפהב אוה א*מה ירבדלו הכרבה
 חספב קר אלא רצויל חבתשי ןיב קיססהלמ בוט רסוי אוה
 ןינטמ אלב יוה בורהו םינוגינב הגרה םיכיראמ םינזחהש
 רצויל חבחשי ןיב קיספהל בוס רחוי אוה זא הכרבה
 ירעב גהנמה בברתשנ הזמו .הכרבה עצמאב קיססהלמ
 סרוקו המשנ םדוק כ״הויבו ה״רב םיטויס םהל שיש ירפס

 ןיב קיספהל אלש ידכ ש״ב םדוק םתוא םירמואש רצוי
 לילר וניאש רבדב רצויל חבתשי ןיבו חבחשיל שיב תכרב
 ריט ךוחבש ץ״בכי לא תיב שרדמבו ׳הנשה לכ םש חויהל
 לככ םיטויפה ססוא םירמוא ןיא א״גגומ סלשורי ונשדק
 םירומזמה םגו ׳םסלוז אלו םתוא אל ש*3 םלוק וליפא

 וליפאו םחוא םירמוא ןיא שיב םדיק כ־הויב םיפיסומש
 םירמוא ןיא זןיסוהל םיגהונש ט״וי והיאל ךיישה רומזמה
 םירמוא חבשה םויב םירמואש םירומזמה אקול אלא םסוא
 ןמקל דומ ראבתיו ,םתלוז אלו כיהויו סירו טיוינ סחוא

 :דיסב ׳ב ׳יטס ב״יק ׳יסב
 אקודו .יוכו תומוקמה לכב םיגהונ ןכו ,ההנסב םש (יי
 םש קימ םירהמ ,םרסואל ןיא דיחי לנא רוביצ
 ייבגהב ג״הנכש ואיבהו יט חוא חיל כ״כו .םש גיהנכ

 :יא חוא זיר ,םש גרס .םש אימ כ*כו .׳נ חוא ריאו
 סויפה רמול חכש סאו .׳וכו םיגהט ןכו .סהנהב םש (י
 !ןידע אלד ורמואל רוסא הכרכה רמגש לע
 אמלשבד לוטו היצר ׳יס ןייט םירופו הכונחב םיסנה לפס
 הכרב ןיב לבא הכרבה ןיטס לרה הכרבה עצמאב ורמואשכ
 ׳ב חוא ברס ,םש ריא .סש א׳ס .קיספהל רוסא הכרבל

 :םש זר

 .־וכו דיספה אל םרמא וניאו לקימסו .ההגהב םש (י
 להקה סמ םיטייפ רמוא וניאש יס השעי הכו
 רמאיו כ*נ אוה ליחחי רוא רצוי תכרב ןזחה ליחתישכ דימ
 דט ביציו תמא כ־נ רמאיו ש־ק ארוקו ןרדסכ תוכרבה לכ

 קשהש דס קותשי םשו וילא סעוש חטב ומעל הנועה
 ךמוסו לארשי לאנ רובצה םע ססומ זאו םשל כ*ג עיגמ
 ידכ רהשד ג״עאו .זיטט .הימדה םשב ריט .הלסחל הלואג
 ש׳ימכ סנוא אלב וליפא הלסתכל רוסא הלוכ תא רומנל

 יכ רשפאנ היה אל ןאכ סימ ׳א הוא היס ׳יסג אימה
 .םש ןיתממו רשפא אלכ בישח רובצה סט ללפתהל ךירצ

 ;׳א חוא א׳א נ״סרפ
 חיל ־וכו רוהרה י־ע דמולש יס סימו .ההגהב םש (ח
 שידק רמוא ןזחהש הטשב םנמא .׳וכו ארוסיא הב
 שידקה חיינטב הברה ןיוכל ךירצ אלא רפסב רהרהל רוסא
 מ־־גהב איי .*א חוא סירס .סושפ סח ור ׳יס רבחמה שימכו
 ל״ז ס״רומ ירבד לע חירפה םש ש־פ םנמא .־א חוא ליסח

 איצוי אמש ןנישייח אלו ־וכו וניחטדס תוריזנ שדחל ןיאד
 חוא ד־הספ ןיימ םש א׳־או א״י ואיבהו שיוטי ׳וכו ויחסשג
 רהרהמ ןיב קוליח שיש בתכו ליז םירומ ירבדב קיזחהש ׳ב
 רבדל ןנישייח אלד אוה סיט רהרהמבו סיטב רסרסמל •סב

 :ש״ועי קישיימ רפסב רהרהמכ לבא
 רובצה ןס ומצע שורפל םראל ןיא כ״עו .ההנסג םש (ט
 תוא י״כרבה בתכ .׳וכו םרסואל וגהנש םוקמב
 םיאנת םינושארהמ םהלש םימויסש ריעב אוהש ימר ׳ב
 ןוכנו רובצה ןמ שורפי לא רילקס א׳ר יטויס ןוגכ םיארומאו
 םא ךא .רבדב ששה ןיאו תמאה דיע סה ולא םיסויסש ובל
 םניא בורה לט םינואגה רחא ויהש םיררושמהמ סה םיטויסה
 ול בוטו הארימ שורפ תיצמ םייקיו דוסה ריט םינווכמ
 ׳א חוא חיטש ואיבהו .ריכמ ס׳רסה שימכ ח״דב רהרהיש
 אפשקישיימד רפסנ רהרהי אל סימו .׳א חוא ליסחה כ״כו
 :׳א חוא ליעל ןיימו םדוקה חואב שימכ סיסב אלא קיספי
 סנפל ליז יולה הדוסי יבר ןיקתהש ךומכ יס ט1יפ <'
 ל׳ז ק׳דרהמ יס לכ המשנב וחוא רמול רוכז
 םינפל עויש ברה םנמא .סמכ רשיד הז גהנמ לע בחכ
 חמשנ ךוחב ךומכ יס הרימא ולטיבש סולהקהו אנרנ היב ידש
 בייק ׳יסגו הזנ ךיראהש הס שיוטי םהמט קדהו ושט הפי

 תוא



 חרוא םייח טס ׳דנ שיק תובלה
 ללפתה אל סאש ןכש לכו כ״חא קיספהל ןילוכי םירחאה לגא ללפתה רבכש פ״עא קיספי אלו הלפתה
 הלואג ךומסי אלו ש״ק כ״חא תורקל ךרטציש פ״עא ותלפת םילשיש הלחת הביתה יגפל רבועהו שרופה
 היתוכרבו ש״קג וא הליפתל הלואג ןיב ולא םירבדב קיספהל רוסאו (א״ירהמ םשב י״ב) הלפתל
 ג״כהבל םיאבה ןתיאל עמש למ סורפל ידכ היתוכרבו ש״קב וא הלפתל ש״ק ןיב קיספהל ץ״של רוסא ןכלו
 לוכי תושר איהש תיברע תכרבב לנא רוא רצוי תכרבב ליחתהו וכרבו שידק להקה וללפתהש רחאל
 וליפא הלפתה לכ ד״ויב ללפתהל וא עמש למ םורפל לוכי רמא שיא מ״מו מ׳׳י םירמא איצוהל קיספהל
 ןושארה דממש םוקמב יגשה ןזחה דומעי אלש קר ח״י 0ירח{ר איצוהל וללפתה רבכש ה״ב ותואב
 ל״נו (ו״ט ׳יס ןנימ י״רהמ תבושת) ח״י הנושארב ואצי אל וליאכ יוהד םינושארל יאנג הארנ והזד
 ךא ןזחה דומעל לכוי םינושארה ואצי סא לבא םרדס ומילשהש אלא ג״כהבב םינושארה ןיידעש אקוד

 םיקםב םייחה ףכ
 חוא ליסחה כ*כי .־א חוא עיסנפב םחנמ ירבד ׳א תוא
 ךופכ ימ תליפאב קיספהל ןיאד ייח ׳יס קיפ בוס םשב 'א
 גהנמה סשסתנ וישכעו •ד״כט רוכז חבשל חמשנ חבש ךותב
 תאירק רמנ רחא ךומכ ימ לש סויפה רמול תומיקמה לכב

 :רוכז חבשל ריספמס

 ינפב דחא לכ וללפתהש םדא ינב שי םא .־א ׳יעס (א
 ליז איירסמו ץרה :יכ .רכו דיחיב ומצע
 יס אלא השודקו וכרבו םידק רמול אלש וניניב סושפה גהנמהו
 סבסשיל עיגמשכ זא כ־הבל אבל רחיאו ןיידע ללפתה אלש
 יניאו םש קסיפו וכרבו שידקו םמ לוקב חבתשי רמוא
 ׳ג רמוא ח׳יל עיגמשכו םר לוקב רוא רצוי תכרב רמוא
 ללפתהש לכ לבא .שחלב וחלסת רמיגו השודקו תונושאר
 הארנה יפלו ללכ השודק אלו םידק םירמוא ןיא דיחיב
 ההגהב ןמקלש ךא םגהנמ אוה ןכ מ*דב ליז סייומ ירבדמ
 !וכנ אוה ונלש גהנמה סימו .סיוסי יכה ירמגל עמשמ אל
 ידנעא רתיה שיש ראובמ םיקסופה ירבדמש ךאו יניעב
 תוא ד־ססס כ׳׳כו .יא חוא רימאמ .וב וגהנ אל וללפתהש
 ללפתהל םיגהונ ׳ז וא השש םה סא והימ .׳א סוא ליפי .׳א
 רבכשייססא קושה ןס ׳נ םיאיבמ כ״חאו שחלב הדימעה לכ
 םייקלו םכמע ךרטצהל ידכ ח״י ואציו ׳גה םתוא ועמש
 ח״י הוכרב לע ןמא חיינטו השודקו הדימעה תרזח תוצמ
 סכרב תיצמ כ*ג םייקל ידכ תירחשב סאו ןנברד םידומו
 ולצפחי אל וללפתה אלש השש םש ןיא םא לבא .םינהכ
 דיקס אימה ש״סכ הרזמ כ־חא תושעל ירכ שחלב הלמתכל
 קר םחלב ןי״שה ללפתי ול וללפתה אלש השש םש ןיא סאד

 : ה חוא ז*ר ןייעו .שרפי םר ליקב דיס ליחתי
 ל״שמ ןייע .׳וכו םידק רמואו םהמ דחא דמוע םש (ב
 םיקוספ אלב שירק רמול ןיאד ג ׳י חוא ןד ׳יס
 ד״החפה וילע ש*מ ןייע ׳נ חוא רימאמה םימו ש״ועי וינפל

 : ש־ועי 'ד חוא
 גימאו .׳ובו רסוי אלו רוא רצוי הנושאר הכרבו □ש (ג
 עסש חירק וארקו םיקה תוכרב וכרב רבכד
 ןרמ בתכ רוא רצוי תכרב רמואו רזומ המל כ״או וללפתהו
 רצויבש השודק רמוא דיחי ןיאש םירסואה ירבדלד ייבב ליז
 םיאשר םניאש סבש השודק ינפמ רצוי תכרב םירמוא ויה
 דיחי רצויבש השודקד םירמואה ירבדל לבא דיחיב הרסואל
 ליצסהש ינפס אלא עמש לע םיסרופ ויה אלש ל״צ הרסוא
 ךרבל םיכירצ םטמ וכרב רסוא ז״פכש ןויכו וכרבו םידק
 רמוחש ודר םירפט םה וליאכ םיארנ ויה כ׳׳לאם הכרב סוש

 לש הנושאר סכרב םירמוא ןכלו םיצפח םניאו ךרבל םסל
 השקה ׳א תוא מידב לד םירוס וסימ .דטע שיק תוכרב
 תכרב אלב םירפוככ םיארנ ויהי הפלד ינשה הז ספט לע
 םלועל ךרובמה ׳ס ךורב וכרב לע ונע רבכ ירהש רוא רצוי
 הרותה תכרבמ יכהב יגסד סיארו .םהל רסאש המ ושעו דמו

 וירחא םינוע םעהו ךרובמה יה תא וכרב רמוא הלועהש
 לס סרופה ןיאש וניניב גהנמה ןכו וכרב רמא ןינופש סס
 ךרובמה ־ה ךורב וירמא ןיכימו וכרבו םידק קר רסוא עסש
 .ומצעל שיקו תוכרבה ךרבמ דיחי לכ ךכ רחאו דסו םלועל
 איצוהל ׳וכו אמעט ליכ רוא רצוי תכרב םירמוא םסש המו
 תוכרבה אורקל םיאיקב םלוכש ז״היב כ״או .יקנ וניאש חא
 וכרב רבכש םוקמב דועו וכרבו שידק תונעל קר ןיסרופ ןיאו
 צ*א וכרבו שידק טומשל קר ןיסרופ ןיאו היתוכרבו שיק
 ׳ז־ע שימ ׳א ׳וא השירד ןייעו .דטע הנושאר הכרב רמול
 רצוי תכרב לכ רמול יגהנ אל וישכעד ההגהב בתכ ופעו
 ןויכד איקס א״מ בתכו ׳וכו וכרבו םידק םירמוא אלא רוא

 רסטכ יזחמ אל ות דפו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב םירמואש
 : םינורחאה ובתכ ןכי .הרותה חכרבא ייהד ידימ

 לס עסש תאירקב ןיסרופש םירמוא שי .הסנכב םש (י
 .הנושאר הכרב כ*ג ל*צ ייברהלו .יוכו תיברע
 וישכע גהנמה ןיאד ־א חוא ליפל ונבתכ רבכו .ביקס איס
 רסואש םדוק דיחיה בכעתנ סא אלא עמש לע סורפל וניניב
 ועמש רבכש ׳ט ומע ןיניפו וכרבו שידק רמוא שיק תוכרב
 שיקב היהו ומצע ןיבל יניב שחלנ שיקי תוכרבה רסוא איהו
 רמאי זא שיק תוכרב םדוק ןינמ אצמנ אל סאו .ןכ היברע לש
 רמול סינסונד נ״לק ׳יס שיסכ חבשל ונילע םדוק וכרבו שידק

 נ דיסב סש ראבתיו .םרעי ארחב םידק רחא וכרב
 לש יכרב םדוק שידק אכילד םושמ .ההגהב םש <ה

 5 ודנ חוא ןיד ׳יס ל״שמ ןייע .היברע
 תובא רסוא רוא רצוי תכרב ומייסש רחאל םש (י
 םיקסופה םשב ד״קס איס בתכ ׳וכו תורובגו
 .שרפי ללפתה אלש דחא ליבשב הלפתה לכ ןיללסחמש היהד
 ליעל ונבתכ רבכו (יה תוא ז״ר ;ייע רובצב ללפתה אלש ׳יפ)

 : םרעי ןכ ןיגהונ ןיא ויסכסד ׳א חוא
 םאו .יוכו ועמש אלש השש רחא רוזמל ךירצו םש (י
 בתכ .׳וכו דמא ליבשב ־יפא םיאצמנ םניא
 אלשכ אקוד רמל !יבו רמל ןיב איסר ׳יס אדי ז־בדרה
 סא לבא יישרל דחאהו ליז םס יניברל הששה וללפתה
 םירזוח םניא השודקו םידק ועמש אלו דיחיב וללפתה םלוכ
 גיהנכ ואיבהו .דיכפ השודקו שידק די תאצל םיללפתמו

 טיהגהב



 םייח טס ׳יס ש״ק תוכלח חרוא
 תורואמה רצוי ךרבמו עמש םרופ וימימ תורואמ האר אלש גיעא אמוסי ב :ןושארה דמעש םוקמב

 :הב ךלי רשא ךרדה והורויש םירחא ןיאורש תורואמב הנהנ אוהשי

 יס

 חיק
 הלוגה ראב

 .ד׳כ הלינמ ו

 :׳ממ ספ ןי״חכ ז

 םייחה ףכ
 ונחכ אידהב ירהש ססיס אוהו ריקש אימו מ*הנסג
 השש ח*ר השב 5׳ ע ג״כד דמיע ארוקה ׳סב חוססוהס
 רוטה כ*כו טמש אלש דחא י״שר םשבו וממש אלש
 וללססס וליסאד טמשמ נ*או ט״שב ל״ז ןרמ יקספו ייבו
 וטמש אלש ןייכ יישרל דחאו ח״רל דיחיב הששה לכ
 .םליבשב הניסה ינסל רובטלו טמש לט סורסל ןילוכי

 ז״בדרה ירבד אינהש ׳א סוא ריגחמב יחיאר כ׳׳חא
 ורווחחנ אלד בהכ הטילקו רומ ברהו ליח וילט בסנו זרה
 אלד רובצנ וללפסה אלש ונייה סיבמרה ש״מד וירבד ול
 קיקו •ש״וטי ןיישה קולחנ טודמו השודקו שידק וטמש

 וירבדמ חכומד וילע חושקהל ל־והו ז־בדרה ירבד החדד
 םשב בסכ ןירה ירהו ס״רו י־שרד אבילא ןכ גחכ אוכד
 ליהשב יחיאר ןכו יירבד ךסיה ייבב ץרמ ואינהו יישר
 המלש וניבר םשב יחאלס ליח בחכש ויכ סלבש ייכ
 ריא רצוי סכרב דמיל הביחה ינפל דרוי ץש ןימ ליז
 ליאוה ח״י דט גלדלו סורואסה רצוי רע השודקכ םמ
 ןהשכ לבא הרשממ סוחס םה סא עיסנ דמא לכ ללססהש
 טיפב דמאי דחא לכ םידיחיכ וללסחחש ייסמא הרשמ
 רצוי דט רוא אצוי סכרב רמואו דוממל סכמ דחא לוכי
 יכ סוכרב ח״י רמואו ביציו חמאו שיק חינמו סורואמה
 ומצעל אצי דמא לכו ליאוה ביציו ספאו שיק דוט רמול ןיא
 םשב א״ע םייד הליגמ יקספב יריאמה ברה ביכו לרע
 ךסיה םה ׳זנה םיקסופה לכד אצמנ ,לרע שריפש ימ שי
 בסכד ליז ןרמ ירבדכ קוספל יואר היהו זינדרה ירבד
 אלו דיחיב וללפחהש דמא וא השש ליבשב ׳יסאד
 ינפל םדרויו עמש לט םיסרופ השודקו םידק וממש

 םורפל וגהנ אלד ׳א חוא ליעל ונבתכ רבכש אלא הניחה
 אוה אקוד אלא רימי ליבשב הגיסה ינפל דרילו עסש לע
 כ״מאו וכרבו םידק רמואו םר לוקב חבחשי רסוא ומצע
 הינושאר •ג רמיאו היתוכרבו שיק ומצע ןיבל וניב רמוא

 ,שחלב בליסחה םייסמ ב״חאו השודק רמול ידכ םר לוקב
 לכ דיחיב וללפתהש השש םי םאר ןדידל ןל אקסנ םרב
 ןמ ׳ד *ןוריצב כימא הרזח רמול ןילוכיד טיפב דחא
 הזב רמול ןיאו ,ליז ז׳נדרככ אלדו ופמש רבכש קישה
 ׳א שורד ׳וטה רטשב ליז ייראה ירבדלד ןויכ ליבס
 המוקמו שחלה חלסח ימכ הכירצ הרזממ הרימטה תרממ

 ־ביוחמ םדא לכ כ־או ם״ומיכ שחלה חלפתמ הובג רסוי
 לי׳ז ןרס חטדכ ןקמל רשפאד ןויכו הז ןוקית חושמל
 ייראה דגנכו ליצכ ליז ייראהל םגד רשסאד ןקחי הימטרו
 ארבסד'הילב ריעו מ־כנ שימכ ל״בס ןנירמא אל ליז

 היומד ארבס דגנכו .ליזנכ ׳ופה התוא וחד ז״בררה לש וז
 :ליבס ןנירמא אל

 .רחשה חלסחב רומאה לככ החנמה הלפסב |ך׳7ן (ח
 םשב בוחב א״י ׳יס ובלכה ׳סבו קיומ ברה
 ריבסמ .שיועי כ־נ חינרטד עמש לע ןיסרוסד ןחנ יבר ברה

 :׳ד חוא לישמ ןיימו .׳ב חוא

 ,׳טו דחא ליבשב וליפא םיאצמנ םניא םאו םש <ט
 דחא חיבב החנמ םיללפתמ ויהש הרשע
 הניפב ללפתהל !יצורו £ןסומ וללפתה אלש הצק ואבו
 .בש החנמ ןיללפסמ ויהש ולא סט ולא ןיפרטצמ הרחא
 ¬יס ייכ ■ושחב כ־הלז וכלומ יירהמ םשב ׳ב חוא ייכרב

 : ש״ועי ל¬מ
 ס־לגאה סליעלש יגהנ וישכעו .יטו שורפיש בטימ םש (י
 אלש רחא םיו יממש וליפאו טסש םיסרופ
 םישירק ינידב םירהמ •ישהב והימ .ה״קס אימ .ןובנ וניאו טסש
 דיעי •סיהמה דובכ סושמ םכל וחינהש רשפאו יכה עמשמ
 ר״א .ושייבתי םימעפל םירחאו םיליגרו םיאיקב המהש

 :יה חוא אי׳א גימרס ןייטו .יג חוא
 שיק ךכ רחא אורקל ךרטציש י־סעא .ההגהב םש (אי
 הינוכה רעשב ליז יידאכ ירבד יפלו .יטו
 הלסח כיחאו פ־ק רדסכ לט אקוד ליצ הלפתו ם״ק שורד
 .ןימיל עודיב חומלוטה ןוקית רדס ךסהמ אוה ואל םאו

 :הזב רהזיל ךירצ ק לעו
 לבא ׳יכי דוא יצוי חכרבב ליחתהו .ההגהב םש (בי
 ואגש םתואל וכרב רמואו רזוח ליחתה אל םא
 ביקס ז״טהו .ז״קס אימ .שובל .גיהנמה 'םשב ייב .ג״כהבל
 םידומ םידומ רמואל המוד הזד דאמ הימח אוהש בחכ
 ׳ס חוא רימאמו י״בגהב איי ןייעו .דיכע וחוא ןיקחשסד
 רמול ץשכ ריזחל הזנ ונסנ אל וישכע םנמא .יצריחש המ
 וכרב לע םיכמיש אלא ועמש אלש םתוא ליבשב טרב

 :ארחב שידק רחא םירמואש

 לוכי תושר איהש חיברט תכרבב לבא .ההגהב םש (גי
 יכה ואלנד הלפתל הלואג ןיב ׳יכו קיספהל
 איס .קיספי אל חוכרב עצמאב לבא םיקוספב ןיקיססמ
 הלסחל;הלואג ןינ ןיקוססב ןיקיססמ ןיאד ןדידלו ח־קס
 שידק רמא םירמואש יכרב לע ךומסל שי אלא קיספי אל

 :םדוקה תואג שיסכ ארחב

 יססשמ בתכ ׳ובו ןזחה דומעל לכוי .ההגהב םש (יי
 סב וארקו ח״ס םינושארה ואיצוה םאש לאומש
 אימ .הב סורקלו חרמא םעפ חיס איצוהל םיינשל ןיא
 םימעפ שלש חיס איצוהל טושפ גהנמ םירצמ ץראבו .טיקש
 םש םידמוע םא £ןאו היחרוא יב הביחב וב תורקלו
 .חרמא;!ץראב םיגהונש ונעמש קו .וללפתהש םינושארהמ
 ןידה רקיעמ םניא יכ .גהנמב םייולת ילימ ינה יכ לכי
 עמש אלו האר אלש ביי ׳יס תושסדנס ׳ושחב גיהנכ ש״ממו
 .רוסאכ הז גהנמ תעמיש ןזואו האור ןייעו שרטי הז גהנמ

 גד חוא י׳יכרב
 ל״שמ ןייע .'וכו האר אלש ייסעא אמוס •ב ׳יעס (וט
 קלחל שיו .דיסב סיס תואו ד־׳ס חוא ץג ■יס
 ונלוכש ןדידל םירחא איצומ טיאד !ויכ הלפתל שיק ןיב
 הדימעה תרזחב םירמא איצומש הלפחב כ״אשמ םיאיקב

 וליפא



 םייח ע ׳יס שיק תוכלה חרוא
 :םיפיעס ׳ה ובו .שיקמ םירוטפה םה ימ ע

 ולבקיש םדמלל אוה ןובנוב אמרנ ןמזהש השע תוצמ איהש ינפמ ש״קמ םירוטפ םידבעו םישנא א
 ןהילע

 הלוגה ראב
 .ו״כ חמלב א
 .דעומ להוא ב

 םייחה ףכ
 הדימעכ ומכ ל״צ הרזחהש ל״ז י״ראה ירבד יפל ןדידל וליפא
 :ש״יעי הדימעה תרזחד ׳א שורד תונווכה רעשב ש״מכ

 ראבתנש י״פעאד עד .רכו עמש לע סרוס □ש (יט
 ינפל דרי אל סחופד ג״י ׳יעס ג״נ ׳יס ליעל
 ארוקה ׳סב ןגת יכהו עמש לע םורפל לוכי מ״מ הביתה
 ע״ספ .׳יסה !ףוס םיתיז יליתש .׳יסה ףוסב ה״רפ .דמוע

 :׳ט תוא ףוס
 בותכש ג״מאו .רכו תורואמה רצוי ךרבמו □ש (בוט
 ארוב ךרבי אל ש״ומבד ג״י ׳יעס ח״צר ׳ישג
 לכ ףאד אתלימ אילת האנהב ואל סתהד ל״י םאה ירואמ
 דמ םיכרבמ םניא רואה ןמ ןמצעב ןינהנו םיאורש םתוא
 רסיא ןיב .ריכיש ידכ דע ורואל ושמתשיו תבהלש ואריש
 ךרבמ וניא ורואל שמתשהל לוכי אמוסה ןיאד ןויכו ןוידנוסל
 אתלימ אילת האנהגד תורואמה רצוי תכרבב כ״אשמ
 ׳יסה ףוס א״ב .ךרבל לוכי םירחאמ הנהנ אוהד ןויכו

 :םינורחאה כ״כו

 ל״נ רכו ש״קמ םירוטפ םידבעו םישנ ׳א ׳יז/ס (יי
 כ״ג םהל שיד ש״ק תכרבמ כ״ג תורוטפ םישמ
 רמול םיבייוממ מ׳׳מד ל״נ ךא .ח״נ י״םם ש״מכ עובק ןמז
 ׳יסש״מכ אתיירואד אוה םירצמ תאיצי תריכזד ביציו תמא
 םה הלפתבד) .הלפתל הלואג ךומסל םיכירצ כ״או ו׳יס
 ׳א ׳וא ברס ,א״קס א״מ (0 ׳יעס ו״ק ׳יס ש״מכ םיבייח
 ב״א תוא תיברע לש ש״ק ינידב ע״יב רודיס .׳א תוא ז״ר
 והימ .תובייח םישנ םג תיברעב הנומאו תמא ה״כד בתכו
 תריכזב תובייח םישנה ןיאד בתכ ׳א ׳וא א״אב ג״מרפה
 יס הירא תגאש כ״כו .ש״ועי ןנברדמ א״כ םירצמ תאיצי
 ש׳רעי ה״מ םירצמ תאיצי תריכזב תובייח םישנה ןיאד ב״י
 ע״יבה ש״מו .׳א תוא ר״א ןייעו .׳א תוא ר״בממ ואיבהו
 ש״ומי הזל הז ןינע המד חרכומ וניא א״מכ רקיעהד םש
 הוצמה םימייקמ םה םא םירוטפ ד״מל וליפא מ׳׳מו .ק״ודו
 ל״ח ש״מכ השועו הווצמ ומכ וניאש אלא רכש םהל שי
 ק״הסב הזג ש״מ ןייעו .ש״ועי א״ע א״ל ךד ןישודק תכסמב
 םג ךרבל וצר םאו .ש״יעי ח״ס תיינק לש ׳א שורדב םייח יקח
 היתוכרבו הרמח יקוספ םגו עמש תאירק לש תוכרבה ראש
 תועדויש םישנה תוגהונ ןכ לפו .םש ז״ר .םדיב תומה

 תוחפ ןיא םישנאה ומכ הלפתה רדס לכ ללפתהל דומלל
 :חבשל ונילע ףוס דפ הדיקפה יפמ

 ןג יצחו דבע יצח .רכו םירוטפ םידבעו םישנ םש <ב
 ררחשל ובר ןיפוכד הנורחא הנשמ יסל ןרומ
 סייק רבכש וא ופוכל רשפא יאד ןטק ןודאהש אכיהו בייח
 ןיאד ןויכ והנהד דבע השענש םדוק ירכנ היהשכ ו״פ
 תוא א״אב ג״מרפו .א״ערגה .ימלשוריל ש״קמ רוטס ןיפמ
 הנשמבד ימלשוריל אתילד עמשמ ןדיד ארמנד בתכ 'א
 ןירוח ןב ויצחו דבמ ויצח אה ירמגל עמשמ םידבע םתס
 ט״פקת ׳יס ןמקל ןייעו .ש״ועי הגיגחב קיסמדכ קנייח
 ליעל ש״מכ קפסמ םיבייח סוניגורדנאו םוטמוטו .׳ה ׳דמכ

 :׳ד ׳יעס ט״פקח ׳יס ןמקלו ׳ב ׳יעס ז״י ׳יס
 רבדמ וניאו עמושש םלאו .׳וכו םידבעו םישנ םש (ג
 תגאש .ח״י אצויו תאצל ןיוכתיו םירחאמ עמשי
 י״ע ח״י תאצל לכוי עמוש וניאו רבדמש ימו .׳ו ׳יס הירא

 םישנה ןכו .אמרג ןמזהש ע״מ איהש ינפמ םש (י :׳ז ׳יס הירא תגאש .ורוביד
 השע תוצמ איהש ינפמ הנבלה תכרבמ תורוטפ

 הכוס ןוגכ ע״מ לכ תומייקמ סהד ג״עאו .אמרג ןמזהש
 .הנבלה םגפ ומרג םהש ינפמ ןימייקמ ןיא וז הוצמ מ״מ
 ר״א .א״קס ׳יסה הזבו ה״לש םשב ו״כת ׳יס שיר א״מ
 א״דיחה קספ ןכו .׳א תוא ׳יסה הזב ב״וס .׳ז תוא םש
 ג״ע א״לר ךד ץ׳ש .ש״ועי ׳ד תוא ו״כת ׳יס ר״בחמב
 ןמקל דוע ןייעו .י״ח ׳וא הנבלה תכרב ינידב ע״יב רודיס

 ׳א רא ו״כת ׳יס
 תוכלמ לוע םהילע ולבקיש םדמלל אוה ןוכנו םש (יי
 םשג י״גה ש״מכ ןושאר קוספ ונייה .םימש
 םהילע ולבקיש םדמלל ןוכנד שובלה כ״כו .דעומ להא
 ב״ום.׳א תוא ח״רפה כ״פו ,ל״ז ןרמ ש״מכ םימש תוכלמ
 ר׳ימאמ .י״בגהב א״י .׳א תוא ת״וע .׳א תוא ח״קמב
 /א חוא ז׳ר ,א״ע ד״צד ץ״ש .׳א תוא ד״התפ .׳א תוא
 ח״בהפ אלדו .׳א תוא תיברעד ש״ק ינידב ע״יב רודיס
 םהילע לבקל םה םיבייחד בתכש ׳א תוא ר״א ואיבהו
 .רכו םדמלל אוה ןוגהו ןוכנ קר אלא ש״ועי םימש תוכלמ
 ללכבד ׳א קוספ םע ו״למכשב םדמלל אוה ןוגהו ןולנ ןכו
 םשל ונירבדבו ׳א ףיעס ו״ס יס ל״שמכ אוה ׳א קוספ
 לע זדנפו ב״וסו שובלה כ״כו .ה״מ ׳וא א״ס ׳יסבו ג״י תוא

 :׳ג תוא א״י ׳ים_ג״שק .סש ן״שו -ףיעסה־הז
 ועיגה אלשכ ת׳רל םירוטפ םינטק .ב ׳יזןס (י
 ׳וכו ךוניחל ועיגה יפא י״שרלו ךוניחל
 יוצמ וניאד ךליאו עבש ןבו שש ןבמ אוה ש״קד ךוניח
 הסימ ולצא ווצמד ךליאו ב״י ןבל עיגהשכ לבא ולצא
 בתכ םשן״שהו .ח״ב .ןיליפתד ש״כמב ש״קב וכנחל בייחד

 א׳ידיחה כ״פו .ש״ועי ד״וי וא ׳ט ןבכ ךוניחל ועיגהש
 יסו ד״י תוא ז״ל ישל ונירבדב ןייעו .׳א תוא ג״שקב
 פ״כפו ןטקד היפרוח יסל לכהד הארנו .ד״וי תוא ב״וט
 בייח זאש ׳א םויו ג״י ןג היהיש םדוק אוה ךוניחה
 ןייעו .עודיכ תורעש ׳3 איבה םא תוצמה לכב אתיירואדמ

 : ג״י תוא ז״ל יס
 הלפתב וכנחל בייח ה״דלו .ת״רכ גוהנל יוארו םש <ז

 ז׳ר .ו״ק ןמיסב ש״מכ ךוניחל עיגה םא
 :׳ב תוא

 םדא לכ רהזיש ךירצ ןכלו .ת״רכ גוהנל יוארו םש (ח
 הלילל הלילו םויל םוי וינפל וידלי תא תמקל
 ידכ הלפתו ש״ק םתמקהל וא וארקיש םהיפמ עומשל
 חקיל םיעדוישכ ׳יפא םתנומא למ ךומסי אלו ח״י תאצל
 לבחו םולכ םירמוא ןיאש םתקזחש םמצעב תורקלו רפס
 סיגטק ש״כ םולכ םירמוא ןיאש םילודג ןיחכתשמד למ



 טיק םייח אע ע ׳יס ש" ק תובלה חרוא
 םינטק ב :(דעומ לכוא םשב י״ב) ןושאר קוספ תוחפל וארקיו הגה :םימש תוכלמ לוע ןהילע
 שיק ןמזב ולצא יוצמ וניאש ינפמ ךניחל ועיגה ׳יפא י״שרלוי ךוניחל ועיגה אלשכ ת״רלנ םירוטפ

 השע אל םא םימי 'ג ש״קמרוטפ הלותבה תא סנוכהה ג :תירכ גוהנל יוארו רקובב אוה ןשד ברעב
 םדא ינב ראש םגש וישכע לבא םינושארה ןמזב ילימ ינהוי ■דוצמ תדרט דורט אוהש ינפמ השעמ
 :ש״ק ארקי רוכש סא ינ״צ ׳יס ל״עו הגה :ארומ הלותבה תא סנוכה םג יוארכ םינווכמ םניא
 ראשנ םא ארקיו םהיקסע רומגי אלא קיספי אל ■עמש תאייק ןמז עיגהו םיבר יכרצב קסוע היהז ד
 ךפהמ היהש וא תרופסתב קסוע היהש וא ץחרמב היהש וא הליכאב קסוע היה ה :תורקל תע
 ןמז רובעי אמש אריתמ היה םאו שיק ארוק ב״חאו רמוג ם׳במרהלח ןידב םיקסוע ויהש וא תורועב
 (ה״לר ׳יס ל״עו) :תורקל תוהש שיש פ־עא ארוקו קיספמס ד״בארהלו חבושמ ז־ה ארקו קספו האירק

 :םיפיעס ׳ז וכו .ש״קמ םירוטפ תמב םיקסועהו לבא אע

 הלפתמו ש״קמ רוטפ ורבקל וילע לטומ וניא וליפא וילע לבאתהל בייח אוהש תמ ול תמש ימא א
 יכרצב וליבשב לדתשיש ימ ול ש ■ םאוג יאשר וניא תורקלו ומצע לע רימחהל הצור םא וליפאוב

 הרובק

 םייחה ףכ
 ךירצ ללכבו .׳ב חוא ל״סס .םהיבא ראוצ לע יולת רלוקהו
 תויתוא ודבאי אלש הלימב הלימ תוביתה וארקיש סדמליב
 תומשה תנווכו תוילגרמהמ רתוי םיבושח סהש תוביתהמ
 ׳יסב הזב ונכראהש ומנו הנווכ אלב םהיפמ סש ואיצוי אלש

 :םשמ ונחק ד״סב ׳ה
 תא סנוכה לבא .׳וכו הלותבה תא סנוכה .ג ׳יעס (ט
 א״ע ז "ע תוכרב ,אדרט אכילד בייח הנמלאה
 ה״הו ׳ג תוא ח״ועה כ״כו /שובלו י״בו רויכה ואיבהו ב״עו
 םיב ותניפס העבט ןוגכ הוצמ לש וניאש אדרט דירט םא

 :םש ת״וכ ,תושרד אדרט איכד ןויכ
 ,ארוק הלותבכ תא סנוכה םג ׳וכו וישכע לבא םש (י
 ארכויכ הארנ ארוק ומא םאו ,םינורחאה כ״כו
 ארוק היה ׳ס ףוס תופסות .העש לכב ןיטמ ינא רמולכ

 :׳ו ׳וא ת״וע כ״כו .שובלו י״ב ד״בכו
 .היתוכרבו .ש״ק ארוק הלותבה תא סנוכה םג □ש (אי

 ז״ר .ג״קס א״מ .ללפתמ הגו .יג תוא ז״ר
 הלפתו ש״קד ב״נק ׳יס א״מר ׳ושחנ בתכ םעטהו .םש
 ג״קס ש״החמ .הלפתב סג בייח ש״קב בייח סאו ןיוש
 כ״כו .ש״ועי ד״כ תוא ח״ל ׳יס ל״שמכ ןיליפתב בייח ןכו

 :׳ג תוא א״א ג״מרפ ׳ג תוא ׳יסה הזב ז״טעה
 ׳רה בתכו .׳וכו םיבר יכרצב קסוע היה .ד ׳יעס <בי
 םיקסוע ויהש םינושארה תורודב אקווו חונמ
 ימנ אתשהד אקיפס אכיל והימו ,םימש םשל רובצכ םע
 ימ ןיאו םנוממ תלצהל וליפא רוביצה םע םיקסוע םא
 הוצמנ קסועהש קסופ וניאש אוה אלא םהירבדב לדתשיש
 ,׳כ ןיד ב״פ ש״ק תוכלה לע מ״כ .ל״כע הוצמה ןמ רוטפ
 ׳נ תוא ל״סה ,א״ע ד״צד ץ״ש /נ ׳וא ב״וס .ד״קס אדנ
 תוא ג״צ ׳יסל ונירבדב ןמקל ןייעו .־ד ׳וא ז״ר

 :ד״י תואו ג״י
 לוכיו ש״קל קיספהל לוכי םאו ׳וכו קיספי אל 0ש (גי
 .קיספי חרוט אלב רובצ יכרצ רומגלו רוזחל
 ןושאר קוספ ארקי פ״כעו .׳ד תוא ר״א .תופסות יקוספ
 .םש ז׳ד .םש ן״ש .ה״קס א״מ .רשפא םא ו״למכשבו

 :םש ל״סח .׳ו תוא ע״יב רודיס
 ארוקו תורקלמ רוכפ םאו ׳וכו קיספי אל םש (יי
 לבא .םש ל״סח .םש א״מ .ח״ל .טוידה ארקנ

 הלוגה ראב
 .חוססיחנ סש ג

 .י״שליסב סש ד
 ׳ד הנשמב םש ה
 סש ׳סוח ו .וי׳ס
 סירהו ׳לסה ףוסב
 ׳שולי ז גלובנטולמ

 שוריסצ ד ׳ע ׳ח .םש
 ׳טצהמ נ־׳פגמ״ר
 םש ם .םש ח .ש״ק
 ד״באלה הגשהב
 אהב והייחנולסו

 ׳בושו ׳ט זמשד
 :ט״ל

 .ח״י הוכרב א

 ׳יבלו ׳סוס ב
 ש״ארהו הכוי

 ג׳1ג ׳ה ׳לשמיהמ
 ה״יכאר ג

 א״מ .ימד ריסש הרותב ארוקכ ןימתמ סאד עמשמ מ״דב
 רמאי אלש קר ,׳ז תוא ע״יב רודיס .׳ג תוא ב״וס .הש

 :ש״הממ ,ש״ק תוכרב
 רמאי מ״מו י ,תורקל תע ראשנ םא ארקיו םש (ימ
 רבע וליפא םירצמ תאיצי הב שיש השרפ
 ז״ר .םש ן״ש ,םש ב״וס ,םש ר״א ,סש א״מ ,ש״ק ןמז
 הרבע סאד בתכש ׳ו ׳יעס ח״נ ׳יס ןייעו .,םש ע״יב ,םש
 לכ היתוכרב אלב התוא ארוק הארק אלו תיעיבר העש
 'םירצמ תחיצי הב שיש ׳פ רמאיש א״מה ש״מ כ״או םויה
 ׳יסנ ל ׳ז א״מכש״מ ד״ע ביציו תמא תרומת קר אוה
 ז״ר כ״כו .ז״ס ׳יסל ןאכ ןייצש וכזו ש״ועי א״קס ז״ס
 ארקי פ״כעד םדוקמ ש״מ צע רזוחש ל״י וא .׳ד תוא
 מ״צי הב שיש ־ס רמאי מ״מד בתכ ז״עו ׳וכו ׳א קוספ
 ד״עו מ״צי הב שיש תיציצ ׳פ רמא אלש ינפמ ׳יכו

 :ש״ועי ז״ס ׳יסב םש ש״החמ בתכש
 רמוג ס״במרהל יוכו הליכאב קסוע היה ׳ה ׳יעס <זט
 םינירחאב ןייע ׳וכו קיספמ ד״בארהלו ׳וכו
 רמוא הזש ל״ז ד״בארהי ס״במרה ירבד ׳יפב ש״מ ל״ז
 ןרמ ש״מ אלא ונל ןיא ונחנא כ״עו הכב רמוא הזו הנב
 הלעהש ן״רה ירבדכ רבוס ם״במרהד ינשה ׳יסב י״בב ל״ז
 קיספננ וניא אתיירואדב ייפא ובויח ןמז םדוק ליחתהש לכ
 ליחתהנד חכומ ךכ ם״במרה ןושלש יאדובו תוהש אכיא יא
 ׳יסמ מ״כו .ש״ועי ׳וכו ןניקסע היבויח ןמז אטמד ימקמ
 עיגהש רמא לוכאל ליחתה םאו כתכש ׳ב ׳יעס ה״לר
 ליחתה םא אה עמשמ ש״ועי ׳וכו ארוקו קיספמ הנמז
 ל״ז ןרמ בתכ ז״פעו קיספהל צ״א הנמוי עיגהש םדוק
 י״בב ושוריפכ ומתסש םתסב ם״במרה תרבס ע״שב
 הנמז עיגהש םדוק ליחתהש יריימד ה״לר ׳יס ש״מכו
 ירבד כ״ג איבהו תוהש שי הא קיספהל צ״א כ״עו
 רשפא סא וירבדל שוחל שי הלחתכלד רמול ל״ז ד״בארה
 שובלה ירבדמ מ״כו .תורקל תוהש שיש י״פעא קיספהלו
 בתכש הנמז עיגהש םדוק ליחתהשנ יריימ ם״במרהד
 ל״נע רכו ש״ק ןמז עיגהו ׳וכו הליכאב קסוע היה ל״ח
 םרוק החיה הלחתהד עמשמ ׳וכו ש״ק ןמז עיגהו בתכדמ
 תרבסכ רקע ןנד בתכו ׳ה תוא ר״א כ״כו .הנמז עיגהש

 ש״ועי ל״ז ם״במרה
 ־יעס (0)



 הכ םייחה אע ׳יס שיק חובלח
 לנאתהל גייס אוהש תמ ול תמש ימ .א ׳יסס (א
 ׳ד ׳יעס ד״עש ׳יס ד״ויב ןייע ׳וכו וילע

 :שדעי םהילע לבאתהל בייחש סה ימ
 התמש ןוגכ ׳וכו ורבקל וילע לטומ וניא ׳יפא םש <ב
 קסעתמ אוהש לעב הל שיו האושנ ותוחא
 ורבקל םיבייח םהש םינב ול שיש ויחא וא התרובקב

 היה םא ׳יפאו .ת״רכ אלדו שובלו י״נו רוט .רוטפ ה״פא
 ןרמ קספ ןכ .רוטפ הרובק םדוק ול ועידוהו תרחא ריעב
 ל״ייק יכהו .ש״ועי ׳א ׳יעס א״מש ׳יס ד״ויבו י״בג ל״ז
 בתכש ח״בהכ אלדו ויתוארוה ונלבקש ל״ז ןרמ תעדכ
 תוא ר״מאמה ם״כו .ש״&י תרמא ריעב אוה םא ריתהל
 נ״כו ש״ועי ח׳ירפהו ח״בה ירבד המדש המב ש״יעו ׳א

 :.׳א תוא ז״ר פ״כו .׳א תוא ל״פיה תעד
 םגד ש״ארה בתכו .׳וכו וילע לטומ וניא ׳יפא םש
 לטומ וניא ׳יפא הרובקה םדוק ןייו רשבב רוסא ןכ

 :'ג תוא ת״וע .ורבקל וילע
 לאינד ידומח ׳סג גתכ .׳וצו וילע לטומ וניא וליפא םש 0
 הלפתה םדוק אוהו ל״ר תמ ול תמש ימ י״כ
 םא ךא ללפתיש ידכ ול דיגהל ןיא ןירבוק ול שי םא
 ׳יס ד״ויב ת״תפ .ול דיגהל ךירצ קסעתהל וילע לטומ

 :׳ח תוא א״מש
 ןילימתמשכ דימו .הלפתו עמש תאירקמ רוטפ םש <י
 השע ןכו .ללפתיו ארקי תמה לע רפע ךילשהל
 .ט״פ׳יס שדנכ חירמש ללפתי תוצח םדוקד ל״נו .ל״ירהמ
 רבד רשתב כ״כו .׳א תוא ז״ר .,ב ׳וא ב״וס .א׳״קס א״מ
 תוא ת״עש .א״ע ב״פק ףד ץ״ש ואיבהו ג״י ׳יס ג״מ השמ
 ׳זנה א״מה ירבד לע קלמ א״י ׳יס א״ס א״רזה לבא .׳א
 רמא ןימלע תיבמ לבאה רזוחשכד השעמל הכלה הלפהו
 ש״ק ארקיש יואר קר ח״י תלפת ׳יפא רמאי אל םויה שילש
 אוה ןכש בתכו סימש תוכלמ לוע וילע לבקל תוכרב אלב דבל
 ן״ש ׳א תוא ר״בממ ואיבהו .ש״ופי אנידומ ריפב גהנמה
 תוא תיברעד ש״ק ינידב ע״יב רודיס .םש ת״עש .םש

 הירחאש הלפתנ םילשהל צ״או .׳א תוא ל״סמה כ״כו .ד״וי
 א״מש ׳יס ד״ויג ש״מכ .רוטפ היה ותבוח תעשבש ןויכ
 ל״סמ .םש ת״עש .םש ז״ר .׳א תוא ר״א כ״כו ׳ב ׳יעס

 :ה״כ תוא ח״נ ׳יס ציעל ונירבדב ןייעו .םש
 ןויכ רמאי אלד רחשה תוכרב לבא א״הה םב בתכ*ו
 ׳יס ד״ויב ש״מכ רוטפ היה ותבוח תעשבש
 םש ר״א ואיבהו .ד״כע הלדבה ןינעל ׳ב ׳יעס א״מש
 רחשה תוכרב לכ רמאי אלד םש ז״ר כ״כו .םש ב״וס
 העשבש ןויכ הלפתו שיק ןמז רבעש םדוק רבקנ ׳יפה

 ןהמ רועפ היהותטממ םקשכ ונייהד תוכרבה בויח לחכ
 .ד״כע אוה הלטבל הכרב ךרבמ םאו כ״חא ןמילשהל צ״א
 א״מה תעדכ ג״י ׳יס ג״ח ׳ושחב השמ רבדה הלעה ןכו
 אלשו יוג ינשמ אלש תוכרב ׳גבד אצי קלחל אצא ׳זנה
 לע לטומד הרותה תוכרבו השא ינשע אלשו דבע ינשמ

 ותטמ תרובק רחא לבאה םג םויה לכ םרמואל םדאה
 .םש ץ״ש ואיבהו .ש״ומי םרמואל בייח היהיש תע לכב
 עמשמו ׳זנה א״מה ירבד לע ש״מ ש״החמו ש״בל ןייעו
 רמאד ןאמל אקוד איתא וללה א״מה ירבדד םהירבדמ
 םתוא ךרבמ ;יא םהב בייחתנ אל םא ולאה תוכרבד
 אל וליפאו ונקתנ םלוע לש וגהנמ לעד רמאד ןאמל לבא

 ׳ח ףיעס ודר ׳יסג ש״מכ םתוא ךרבמ םהב בייחתנ
 ג׳דתפה כ״כו ,ש״ועי תוצח רמא םג םתוא ךרבל לוכי
 תוא רדיאמה כ״כו /׳א תוא ש״הנה כ״כו ׳א תוא א״אג
 ברכ כ״כו "ש״ועי דומלת ךירצ רבדהש בתכש אלא ׳ג
 לבאה םכרבל לוכיד ג״עו ב״ע דדרל ףד ל״ז םייח םימ
 תמכסהב ןכ השעמ ושע וימיבש בתכו ולוכ םויה לכ
 ארוהנ רודיסב ןייעו ,ם״ועי ה׳דמ רבחמה ט״ירהמ ןואגה
 ׳ם םשב בתכש ש״הרבו ז״דשפ ינידב םייחה ךרדב םלשה
 אנו חכשש ימד ל״צז אנליוו א״רהמ ןואגהמ בר השטמ
 םויה לכ כ״חא םרמואל לוכיד הלפת םדוק ש״הרב רמא
 רטפנ רבכש הרותה תכרבמ ןומ הנישה דע הלילב םגו
 היחמ תכרבב רטפנש המשנ יהלא תכרבו הבר הבהאב
 ד״וי תוא ו״מ ׳יס ר״מאמה ירבדמ מ״כו /ש״ועי םיתמה
 ףוס דעד טושפ הארנש גתכ קר הזב קפתסמש אלא
 ינב ךרד ןכש תוטישפב ךרבל לוכי םויב תועש שלש
 המכו אוה המיק תעש ןיידעו תועש ׳גב דומעל םיכלמ
 אניד תיל כ״או העש התוא דע םימק ןיאש םדא ינב
 קפקפל שי םויה ראשב לבא יכורבל יצמד אנייד תילו
 ינידב םייחה ךרדב םלשה ארוהנ רודיסב כ״כו ׳ש״ועי
 תועש ׳ד רחאל דע תונינאה ךשמנ םאד ׳ד תוא ןנוא

 ול שיש ףא םרמאי אל ש״ק םדוקש המ ונייהד ש״הרב
 ש״מכ ןמז תוכרבה ולא לכל ארמגב ורמאש ןויכש יאנפ
 לעש ודנ ׳יסב ל״יקש ףאו ־וכו ךרבמ וילענמ שבולשכ
 םיכרבמ הלילה לכ רועינ םא ףאו ךרבמ אוה םלועה ךרוצ
 םויה שילש אוהש המיק ןמז דע ונייה םלועה יכרצ לכ
 אלש תכרבו הרותה תכרב תלוז ח״נ ׳יס ןייע ש״קנ ומכ
 תוכרבה םתוא השא ינשע אלשו דבע ינשע אלשו יוג ינשע
 <ד׳׳כע םרמאי רבקנ םא תוצח רמא ׳יפאו םויה לכ ךרבי
 ףד ׳ף ׳יס םייח תונש ׳םב ל״ז ק״שרהמ ןואגהל ןייעו
 ןיא תוצח דע ש״הרג ךריב אלש ימד בתכש ד״ע ב״כ
 דמ םרמואל םתוא ונקתש ל״נ ומעטו ש״ועי כ״חא ךרבל
 וליחתהש תוצח רחא אלו םויה חכ הלוע ןיידעש תוצח
 הלפתה רמא ׳יפאד בתכ םש א״רזהו .ברע יללצ תוטנל
 ,ש״ופי ב״נ י״ססב ש״מכו םרמואל לוכי אמוי הילט
 םירמוא םי רבדב תוקולחמ ׳ג םינטשפה ירבדל אצמנ
 דע א״יו ם״ק ןמז ומכ םויה שילש דע ש״רהב ןמח
 הנמז ולוכ םויה לכב א״יו תירחש תלפת ןמז ומכ תוצח
 םתוא רמאי אלד ןנוא יבג הימעדו א״מה םדנ והימ "אוה

 אל הז הלפתו ש״ק ןמז רבעש םדוק רבקנ ׳יפא נ״חא
 ט״מ תוא ו״מ ׳יסב ליעל ונקספש ןויכ היתווכ ל״ייק
 סה םלוע לש ונהנמ לעש םינורחאהו ל״ז י״ראה תעדכ
 םילוכיש ןמז לכב אלא וב יולת רבדה ןיא כ״או םירמאנ
 רבקנ םא םתוא רמאל לכוי אוה םג םלועה םרמואל
 י״ראה ירבד ונל ראשנ םנמא .אוהה ןמזה םדוק ותימ
 ףעיל ןתונה תכרב בתכש בדנ ׳ב ףד תונווכה רעשב ל״ז
 הלפתה םדוק ונקתש ולאה תוכרב ח״י ןמ תחא איה חכ
 הישעד א״זב םה ולא תוכרב ח״יד בתכ ג״ע ׳א ףדבו ׳וכו
 ש״הננ ןייע דועו ש״ועי ג״פ תוכרבה רעש ח״ערפב כ״כו
 ףכו תונושאר תוכרב ׳ג תוללכב ה״ד מ״דנה ג״ע א״י ףד
 עמשמד ש״ועי הזו ה״ד י״ח תוא ודנ ׳יסל ונירבדבו
 ׳ג ׳יחב לכ ונקתנד ןויכד הלפתה רמא םוקמ םהל ןיאד
 י״ע ןיחומה וכשמנו תוליצאכ דע ולעו ע״יב חומנוע

 הלפתה



 םייח חע ,ים ש" ק תוכלה חרוא
 לוחב א׳דבי כ :(א״מש ןמיס ד״ויב ןייעו) ודיב ןיחומ ןיא תורקלו ומצע לע רימחחל הצרו הרובק

 וניא םא לבא הרובק יכרצב קסעתהל םוחתה לע ךישחמ םא ברעה דעה םויה לב בייח תבשב לבא
 ןושאר ט״יו (יכ ףיעס ח״מקת ׳יס ןייעו)לוחב וניד ינש ט׳יוי ברע תעל םנ בייח םוחתה לע ךישחמ
 :תבשכ וניד םויב וב ורבוקל הצור וניא םאו לוחכ וניד םיבכוכ ידבוע י׳ע םויב וב ורבוקל חצור םא

 רמשטה

 דק
 *דלונה ראב

 םש ילגנ ,ר
 .ג "כ ןטק דעומבו

 "םותב םש ת

 .ק״מנ םשש״ארהו

 .םש ו

 םייחה ףכ
 לעו .יקדרדל אנשישק דכ כ״סא ןוקיתה אבי ךיא הלפתה
 ללפתה אלו אהתשנ אוה סאד אניד ןינעל הארנה ןכ
 ךרבל ליכי כ״ג סויה תוצח דע ללפתהל לוכיד ןויכ ןיידע
 כ״ג י״ע הלפתה ןוקית השענ אל ןיידעש ןויכש ש״הרב

 רבקנ םא ןנואל ה״הו הלפת םדוק ש״הרב ךרבל לכוי
 תרבס יפל קר פ״חא ללפתהל לוכיש תולח םדוק ותימ
 שילש דע אלא ללפתהל לכוי אלד ובתכש הימעדו א״רזה
 ראשו .סויה שילש דע אלא ש״הרב ךרבי אל כ״ג םויה
 הצורו הלפת םדוק ספוא ךרבל סכש סא סדא לכ
 ןיא םויה שילש םדוק אוה סא כ״סא םתוא ךרבל
 הזב אתנולפ שיד םושמ כ״חא אל לבא וחוא ןיחינזמ
 וגהנמ לעד ל״ז י״ראה בחכד סגהו ל״בס ל״קד ל״זנכ
 ל״קו סוי לכב םתוא ךרבל םדאה ךירצו ונקתנ סלופ לש
 אקוד ונייה ל״ז י״ראה ירבד דגנכ ל״בס םירמוא ןיאד
 ותפנצמ ריסה אל וא הלילה לכ רוענ היה סא ןיינעל
 םנמז יכ ןמז לכב םתוא ךרביש ]ינעל אל לבא ׳וכו
 התוא ךרבל לוכי הרותה תכרב והימ ,ל״זנכ הלפת םדוק

 ׳ב הב שיש םושמ התוא ךריב אל םא םויה ןמ ןמז לכב
 ונירבדב ןייע דועו ונ״כ תוא ו״מ ׳יסב ל״שמכ תונווכ

 :׳ט תוא ו״מ ׳יסל
 תוצמ לכמ רוטפד ה״כו .׳וכו עמש תאירקמ רועפ □ש

 ח״וע .אידהב ארמגב אתיא ןכו הרותב תורומאה
 : ׳ג תוא

 היפתכש םיגהונש םוקמ ,הלפתמו ש״קמ רוטפ םש <ה
 וקסעתנש רחאלו תמה איצוהל םידחוימ
 והורבקי סהו םהל והורסמי הריבקה יכרוצב םיבורקה
 ׳יפא ןייו רשבב םיבורקה םירתומ םהל והורסמשמ
 ד״וי ,םהילע לטומ וניא בושש תיבהמ והואיצוהש םדוק
 ה״הד ׳ך תוא י״כרבה םש בתכו ,׳ג ׳יעס א״מש ׳יס
 ןייו רשבב ימלשוריב ירשד יכיה יכ ללפתהלו ךרבל לוניד
 הסיפתב תמש ימ לע י״ר תארוהב ןיחלגמ ולאו ׳פ
 מ״מה ירבדמ חכומ ןכו תונינא הקספ ןיפתכל רסמצשמד
 ברה כ״כו םתה ןידומלחמ עמשמ יכהו ותמש ימ ׳פ שיר
 רשבכ וניד ימנ תוליבא יניד ראשלד ויתוהגהב ש״קירהמ
 הדוהי טבש ׳םב םש שאייע י״רהמ כ״כו ,ל״כע ןייו
 תוא ׳יסה הזב ת״עשו ד״ע א״פקד ץ״ש ואיגהו ,ש״ועי
 ללפתהל רתומש ה״סד האריו ל״זו ׳ה תוא ז״שמה כ״כו .׳א

 :ד״כע ]ילפת אלב ש״ק תורקלו
 ימ ,יאשר וניא ׳וכו רימחהל הציר םא ׳יפאו □ש 0
 ןנוא השענו ז״מהרב ךרבל וא ללפתהל ליחתהש
 י״כרב ןייע ותכרב וא ותלפת רומגי וא קיספיש ךירצ םא
 םירמוא שיד םיקסופה תקולחמ איבהו הזב ךיראהש ׳א תוא
 רבדה חינה ףוסבלו קיספהל צ״אד א״יו קיספהל ךירצ
 ליקש ג״ע ז״עקד ץ״שה םנו .ש״ועי עירכה אלו ןידדצל
 עירכה אלו ׳זנה י״כרבה ירבד איבהו אניינע יאהב ירטו

 ׳ח חוא תונינא ינידב ע״יב רודיס ברה והימ .ש״ועיכ
 ימד רמוא ינאו ,ש״ועי קיספמ ל״ז פ״דרהמ תעדכ עירכה

 ול שיש ןויכ ותוא ןיחינזמ ןיא קיספהל אלש הצור אוהש
 ןיוכל ותעד בשילו םימשל ובל ןיוכיש קר ךימסל המ לע
 :׳ו תוא ל״סחה קספ ןכש יתיאר כ״חא .ותכרב וא ותלפתב
 ןיחומ ןיא ׳וכו וליבשב לדתשיש ימ ול שי סאו םש <ז
 יעס א״מש יס ד״ויב ל״ז ןרמ םתס ןכו ,ודיב
 ןרמ סתסלד עמשמ יאשר וניאד א״יו םש בתכדמד ׳א
 י״כרבהור״אהו ת״ועה׳יפקו ש״ועי ודיב ןיחומ ןיאש יאשר
 הזבד ל״ז י״כרבהו ר״אה ובתכו ל״ז ןרמ ירבד ■ב ׳וא
 ימ ׳פ שיר ח־לה ל״ז ןרמ לע השקהש המל םוקמ ןיא
 ללכה יסל כ״אוי .ש״ועי ב״ס ׳יס ג״הבע כ״כו ש״ועי וחמש
 בתוכ כ״חאו ל״ז ןרמ םתוסש םוקמ לכד ונידיב רוסמה
 אכה כ״א ׳ז ־ואג״י ׳יס ל״שמכ םתסכ קוספל ותעדד א*י
 ןיא י רימחהל הצור םאד ןאכ ש״מכ קוספל ותעד ימנ
 תואב ר״א כ״כו .וליבשב לדתשיש ימ ול שי סא ודיב ןיחומ
 ןרמי ל״ז ןרמ תרבס ונילע ונלבק ונאש ןויכ כ״עו ׳זנה
 קספ ןכו רימחהל הצורש ימ דיב תוחמל ןיא ל״ס יכה
 תוא תונינא ינידבו ׳ח ׳ואתיברעד ש״ק ינידב ע״יב רודיס

 :ג״י תוא ן״ה ׳יס ל״שמ ןייע דועו .׳א
 התימה ןמ י״ג ךות רובקל ןיחינמ ןיאש תומוקמב 0י
 ןיבש םימיהב הרותבש תוצמ לכב בייח י
 יכרצב ןילדתשמש םירמא שישכ טרפבו הרובקה םויל התימ

 :׳ב תוא ע״תס .לארשיל תראפת .הרובק
 ףא הרותבש תוצמ לכב בייח לפנ קפס ול תמש ימ (מ
 אל הרובק תוצמ היב תילד ןויכ רבקנש םדוק
 ע״חס ואיבה .ז״כ ׳יס ח״נרהמ ׳ושת .הוצמב דורט היב ךייש
 :׳א תוא א״מש יס ד״וינ י״כרב ;ייעו .׳ה תוא ׳וס
 איצומה ךרבל ךירצ וניאד י״סעא תפ לוכאל חצור
 .הליטנה לע ךרבי אלו וידי לוטי םוקמ לכמ
 .׳3 תוא םש ב״וישבו ׳ה תוא א״מש ׳יס ד״ויב'י״כרב
 תירחש לש י״טנ ןכו .ד״וי תוא תונינא ינידב ע״יב רודיס
 .לוטי םינורחא סימ ןכו .ךרבי אלו ר״ור ריבעהל ידכ לוטי
 ע״יב .ן״ג ׳יס ד״יח דודל םתכמ םשב א״ע ז״עק ףד ץ״ש

 :׳זנה םשב םש
 ןמזה רבע אל ןיידעו לכאש רחא תמה רבקנ <אי
 רשאב ןכו .ז״מהבךרבל בייח ןוזמה לכעתיש י
 רצי רשא ךרבל בייח ןנוא ודועב ויכרצ השע סא רצי
 א״מש ׳יס ד״ויב בותכה הלדבהל ימדד תמה רבקנש רחא

 דע ׳ז תוא ׳ז ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו .ש״ועי ב ׳יעס
 :ש״ועי י״א ךרבל לוכי ההש סא ןמז המכ

 .־וכו בייח תבשב לבא לוחב א״דב .ב ׳יעס <ני
 מ״התמ ןוח תוצמה לכב בייחו ךרבמו
 א״מש ־יס ד״ויב ש״מכ ג״כהבל ךליל רתומו וב רוסאש

 :ש״ועי ׳א ׳יעס
 לבא םש



 אע ,ים עמש תאירק תוכלה חרוא םייח

 הלוגה ראב
 1י*י זיטרנ

 .םש ח ז

 בדדאו ארוק .הזו רסשמ חז םיומשט םינש ויה" ד :רוטפ ותמ וניא וליפא תמה תא רמשמהו ג
 רמשמ

 םייחה ףכ
 םג בייח םותסה לע ךישחמ וניא סא לבא □ש (גי
 רוטס וניא תוצמ ראשבד בתכ ח״בה .ברע תעל
 אלא ךישחהל צ״אב וליפא ש״קב לבא ךישחהל ךירצ כ״אא
 י״נגהב ג״הנכש ואיבהו ש״ועי רוטס ךישחהל לוכיד ןויכ
 ףא הז תמל ךישחהל ןיכירצש לכד בתנ השירדהו ׳ג תוא
 ךישמהל ןיכירצ ןיאשכ לבא רוטפ ךישחמ וניא ומצע אוהש
 תוצמה לכו ש״קב בייח זא ריעב תמה יכרצ לכ שיש ללכ
 השירד ?ל םיכסהו ח״בה למ השקהש ׳ג ׳וא ר״א ןייעו .ש״ועי
 השירדה ירבד םגד בתכ ׳ה תוא ר״מאמהו .ש״ועי
 ירבדכ בתכ שובלה ברה םנמא .ש״ועי לקנ םתוחדל שי
 איהה תעב בויח וילע שיש ןויכ ד״קס ז״טהבתכו ל״ז ןרמ
 להקה ןיאש י״סעא םוי דועב.תיברע לש ש״ק תורקל ול שי
 הלילב רוטס היהיש הז מ״מ הלילב אלא ש״ק ]ירוק
 םדוק תורקל לכויש לכ סימש תוכלמ לוע ונממ לטבי אל
 ׳וא ל״סח .׳ב תוא ז״ר .׳ד תוא ב״וסה כ״כו .ש״ועי הליל
 ללפתי אל תיברע תלפתד ׳ח ׳יס א״ח ידבשה בתנו ׳ב

 לידבהלו ללסתהל הצורש ןויכד םוי דועבמ הליסתנ לידביו
 וניאו רוטס ןנואו תונינא וילע למו לוח וחשמ ירה ותלפתב
 ןוכנהד בתכו /ו תוא ר״מאמ ואיבהו ש״ועי ללסתהל יאשר
 .ש״ועי ףידע השעת לאו בשד ללסתהל אלו ש״ק אל תורקל אלש
 ל״זווילע בתכו ׳זנה י״ובשה ירבד איבה ג״קב ש״הממה םנמא
 קסעתהל יאשר וניאש ןמז לכ אכד יתנבה אל ד״נעב ינאו
 םושמ םעטכ ןיאו תונינא וילע למ אל תמכ יכרוצב
 לידבמו לוח תליפת ללפתמ ׳יפא אה כ״או תבש תשודק
 ג״צר ׳יס ןמקלדכו הלילה דע הכאלמב רוסא כ״סמא
 תונינא וילע לס אל מ״מ לומ לש ללפתמש ףא כ״א
 כ״כו ,ל״כע תמכ יכרצב קסעתהל לוכי וניא יתכאד ןויכ
 לש תיברע תלפת ללפתהל ול שיש ל״צאו ל״זו םש ז׳ד
 רומג הליל אוהש הלעמלו החנמה גלפמ י״עבמ ש״ומ
 םימכחכ םלועל גהנש ימ ףאו הדוהי יברל הלפת ]ינעל
 םנוא הזיא םוקמב ש״ומב ׳יפא י״ר ירבד לע ךומסל לוכי
 כ״כו .ל״כע ג״צר ׳יסנ ש״מכ הלילב ללפתהל ונ א״אש
 ירבד אינהש רמא ו״כ תוא תוניכה ינידב ע״יב רודיס

 הלעה מ״ק ׳יס ב״ח א״רזכ לבא ל״זו ׳זנה י״יבשכו ז״טה
 .ל״כע םיגהונ ןכשו םוי ד יעבמ ללפתי תיברע תצפת םנד
 תאירק תורקל הצור וניא סא אניד ןינעל הארנ כ״מו
 אל ןיידעש ןויכ ודיב תושרה םוי דועבמ ללפתכצו עמש
 הצור םא לבא ה״לר ׳יס ש״מכ הלמתכל ובויח ןמז עינב
 שיש ןויכ ותוא ןימינזמ ןיא םוי דועבמ ללפתהלו תירקל

 :ךומסל המ לט ול
 תבשל ךומס אוה םאו .׳וכו ךישממ וניא םא □ש (יי
 ירהש ש״עד החצמב בייח ורבוקל ןמז ןיאו
 ז״ט ׳יפ וכיילא די .רשפא אל אהו קסעתיש ידכ םעטה
 ע״יב רודיס .ב״ע ח״עקד ן״ש .׳ו תוא ת״עש ואיגה

 :ו״ט תוא תונינא ינידב
 העשב תוצח רחמ רבקנו ח״רב תמ ול תמכ ימ (יט
 .םויה לכ הנמזד ןויכ ח״ר לש ףסומ ללפתי ׳ז
 תוא א״מש ׳יס ד״וי י׳יגרג .ח׳יפק ׳יס ב״ח י״ונשנ אלד

 :ז״ט תוא םש ע״יב רודיס .ג״ט ב״סקד .ן״ש י״ח
 תנשב ללפתהל לוכי תבש םויב ןנוא אוהו ץ״ש (זט
 םש ןיאשכ ונייה והימו .םירמה איצוהל
 .ןמאה ללפתי אל רחא שיב לבא ללפתהל עדויש ימ

 שש ע״יב •ד״ע'ז״עק ףד ן״ש ,א״מש ׳יש ד״ויב ג״כנכש
 :םש ת״עש ,ב״כ תוא

 הרובק םדוק תמה לע שידק רמאי אל לנ1א (נוט
 .הזב קפתסמד סירפמ רעש ברהכ אלדו 1
 ןבהש יבצכ ץראב גהנמהו .יה ׳יס א״ח הדוהי תיב ת״וש
 .חמקכ טקל ש״מכו הרונק םדוק ןזחה םע שידק רמוא

 י״כרב ,ויבאל ליעויו ,הכרבל המוד וניאד גהנמל.ךמס שיו
 :ג״י תוא םש ע״יב ,ב״ע ו״עק ףד ץ״ש ,ב״י תוא םש

 אל ט״ייצ ר״איי ול שיו תמכ תרובק םדוק ל2ןא (יח
 ,שידק רמאי תבש אוה סא ךא שידק רמאו 1
 רורב רבדכו הטונ הרצקכ יתעד ןכו ,ץ׳עש ׳יס י״לב

 :ד״י ׳וא םש ע״יב .םש ץ״ש ,םש י״כרב ,יניעב
 הצור םא ׳א ט״ויו לוחכ יניד ינש ט״יו □ש (טי
 ינפמ םויב וב ורבוק יניא םאו .׳וכו ורבוקל
 תרובק םוקמל וכילוהל הוצשכ ימנ יא תמ לש ודובכ
 ןכו .ד״ע ט״עק ףד ץ״ש .תונינא וילע למ אל ויתובא
 .סוינ ונ ורבוקל הצור וניא סא יכה אניד ינש ט״ויב
 ץ״ש .םאו ה״ד ׳א ׳יעס לע א״מש ׳יס ד״ויב הדוהי טבש

 ןמיסכ הז לע בלל הפי ןייעו .׳ך תוא םש ע״יב .םש
 .׳ג תוא

 הלילב לבא םויב ונייה .לוחכ יניד ינש ט״ויו שש (ד
 ד״ויב ז״טכ תעד ׳א ט״וי יאצוצי אוהש וינפלש
 רקיע הארנו .לוחכ ונידד ץ״שה תעדו תבשכ ונידד םש
 תיב ןייעו .׳ד תוא ר״א .ח״מקת ׳יסב א״מ פ״כו .ז״טכ
 ו״סק ׳יס ד״ויב ד״בה לבא ך״שהכ קספש ׳ה ׳יס הדוהי
 יאדו לארשי י״ע קסעתהל רתה םיגהונש םוקמבש הלטה
 כ״ג ז״טה תעד ןכשו כ״ג הלילב תונינא גוהנל ךירצד
 שודק ןינעל ט״וי ראשבו תוסוכ ׳ד ]ינעל אקוד וסימו
 לבא .בייח אצויכו הלפתו ש״ק ןינעל לבא רשב תליכאו
 י״ע ורבוקל םינכונהל ינש ט״וי לילב ןכו ;ושאר ט״וי לילב
 ברה בתכו .ש״ועי ללכ הלילב תונינא גוהנל ןיא סיוג
 ברככ השעמ ןינעל ןניטקנ יככד א״ע ס״קד ץ״שב היגמה
 הלעכ ב״ח א׳רזכו .ש״ועי ןכ םירבוסכ וגרד ןויכ ד״ב
 םירמאמ שודיק ועמשיו הימעוו ך״שה תרבסל שוחל
 ש״מכו ד״בהכ קספ ג״כ תוא םש ע״יב ברה לבא .ש״ועי
 םאו םירחאמ עמשי רשפא סאד רמוא ינאו .ש״ועי ץ״שה
 ן״שה ש״מכו .ד״ב ברה ש״מ לע ךומסל שי זא א״א
 םגהנמ םא לבא ט״וי לילב רובקל ךרד ןיא סא ז״כו ע״יבו
 סא ׳יפאו הלילב תונינא .וילע למד יאדו ט״וי לילב רובקל
 ׳וא ב״עת ׳יש ןמקל הזמ דוע ןייעו .ס״וכע םה םיקסעתמה

 :ש״ועי א״ל
 ןמ ורמשמש ׳יפ ׳וכו תמה תא רמשמה ׳ג ׳י^0 (אכ
 םוקמל הניפס ןיב קוליח ץאו .םירבכעה

 :׳ה ׳וא ר״א ׳ז ׳תוא ת״וע .י״ג .רחא
 ׳יפא םש



 אכק חרוא םייח בע אע ׳יס ש״ק תוכלה
 הלוגה דאכ יכרצל םיבירצה *יכי םייפוח רתוי וא ׳ב ויה ו :רוטפ תמל רכק רפוחהפ ה :הז ארוקו הז רמשמ

 •ץ; * ןיטמשנ םירחאהו םיקסעתמו ולא םירזוחו ןירוקו םיטמשנ םיפסונ שי םאו ןירוטפ תתא תבב הריפחה
 סדאיחרוח ׳םג םאוי תורבקה תיבב וא תמ לש תומא ׳ד ךות ש״ק תורקל רוסאכ ן .(ה״םש ׳ים ן״ןיכ ןי1;) ןירוקר
 הסיס חיי סינ כ : אצי אל ארר
 ס״מגר ל .3״מ . ״ 1
 .ש*ק ׳המ נ״סנ י םיפיעס ,ה דבו .םיולמהו םימחנמהו הטמה יאשונ ןיד בע

 .״'5י,5, ״ הירחאל םהש םתוא ןיב:הטמה ינפל םהש םתוא ןיב ןהיפוליח יפוליחו ןהיפוליחו הטמה יאשונ׳• א
 סש5גי!יי0מכש :םיבייח םהב ךרוצ הטמל ןיאש תמ,ד תא ןיולמח ראשו םירוטפ םהב ךרוצ הטמלש רחאמ
 שיאיהיהנעס^ םאו של "נז ':'ש םדווי ורבוילח ואיצוהל •יוהש ןיאש ש׳קל ךומס תמה תא !יאיצומ ןיאג ב

 וליחתה

 םייחה ףכ
 וניא ׳יפא ותמ ולאד ׳וכו וסמ וניא ׳יפא 0ש (בכ
 .ותמש ימ ׳פ שיר א״הו ליעלדנ רוטס ורמשמ

 :׳ו תוא ר״א .ח״ב
 קסוע אוהש לכו !שיה ׳סג ן״רה בתכו .רוטס םש <גכ
 חורטל הרות ותבייח אל םוקמ לש ותכאלמב
 תילמה יתש םייקל רשסאש י״פעא תורחא תוצמ םייקלו
 הנושאר הוצמב וכרדכ אלא ללכ חורטל ךירצ וניא םא ךר
 םהינש ידי אצי יאדו ג״הכב םהינש ידי תאצל לוכי

 תיססותה תעדל והימו .כ״ע ער ארקי לא בוט תויהמ
 .סהיתש תא םייקל ךירצ ול רשסאב אכיה סש ש״ארהו

 :׳ו תוא ת״וע נ״כו .יה תוא השירס .י״ב
 םיגהונ שי ןכו יוכו םירמשמ םינש ויה ׳ד ׳י^0 (דב

 :הלסתו ש״קמ ולטבתי אלש ידכ םינש חינהל
 תתא תבב הריסחה יכרצל ןיכירצה לכ ׳ו 'יעס (הכ

 םימנה והורטפש ימ לכו ולאל סגו .;ירוטפ
 ל״םח .ןימולשתב ןיבייח ןיא הנונזב וללפתה אלו וארק אלו

 :ד תוא ל״שמ ןייעו .׳ג תוא
 לש תימא ד ךות ש״ק תורקל רוסא ׳ז ׳יעס (יכ
 ל״שמ ;ייע יוכו תורבקה תיבב וא תמ
 ןוח אוהש םוקמב ק״היבב אחגולפ שיד ׳א תוא ה״מ ׳יס
 כ״עו ש״ועי רימחהל שיד סש ונבתכו רבק לש תומא ידמ
 ץוחמ ייפא ק״היבב תורקל רוסא הלחתכל ימנ אכה
 .רוזמל צ״או אצי ארק רבכ שא דבעידבו ק״ש תומא ׳דל
 ב״יה .י״בגלב א״י ואיבהו .ה״קס ׳יסה הזב ז״טה ד״כו

 : ׳ו היא ז״ר .׳ה תוא
 חנומ תמהש רדחה לכו ׳וכו תמ לש א״ד ךות □ש <7
 ןניא כ״כו ׳ה תוא ל״סח .א״דכ בושח יב

 :ש״ועי .׳ג תוא הדנ ׳יס ליעל
 לש א״ד ךית ׳יפאו ׳וכי תמ לש א״ד ךות □ש ׳<חכ
 תורקל רוסא תוצמה ןמ רוטפד ;טק תמ
 .הזב קפתסנש ל״ז ן״טירהמכ אל־ו ורבק לצא ןכו ש״ק
 כ״כו .ב״י תוא תיברעד ש״ק ינידב ע״יב רודיס

 :םש ל״סהה
 םיכרבמש התע םיבר ןהו ׳יכו ק״היבב יא םש (טכ
 םעידוהל ךירצו רבק לפו תמ לש א״ד ךיח
 ל״םח .ח״י ואצי אל יכ יעות ועדי אלו הגגשו סעה לכל יכ
 דבעידב יכ ךל ראבתיו א.״ל ׳וא ןמקל ש״מ ןייעו .םש

 :הליחתכל א״כ רוסא וניאו אצי
 ירבד לע רבעד ןויכד אצי אל ארק סאו םש (י
 ידכ גגוש היה סא ׳יפאי רוזתל והוסנק םימכח
 א״מ ׳ב ;יד ג״ס ש״ק תוכלהב מ״כ .תרחא םעפ רהזיש

 .ז״מאש ׳יאכ ;ייעו ׳ו יוא ז״ר .ה״קה
 ג״סב סש ס״במרה תעד והז .אצי אל חרק םאו םש (אל
 מ״כב ש״מכ אציד ל״סי קלוח ד״במרה לבא
 ש״ק לש תוכרב ;ינעל ד״וי תוא ת״ועה בתכו .י״בבו םש
 ׳ח תוא ר״אה ואיבהו •ל״בש ל״קד לקימה ירבדכ ןניטקנ
 ח״רסה קספ ןכו ש״ועי הזל הטונ ח״ל תעו םגד בתכו
 לבא ל״ז ס״במרה ירבדל שוחל שי ש״ק ןיגעלד ׳ז תוא
 ללפתהל וא ךרבל רזוח וניא ק":יב י לנסתה וא ךרי;־ םא
 כ״כו .ש״ועי ד״בארה ירבדכ רקיעהד אשת לב םישמ
 ואיבהו ,ש״ועי ט״מק ׳יס ב״ח א״מסה כ״נו ש״ועי ׳ה תוא א״א

 :ל״גס סושמ תורוהל שי ןכי ׳ב תוא ה״רעה
 ןהיסולמ יפולחו ןהיפולתו הטמה יאשונ ׳ה ׳י^0 (א
 י״סעאו ןהיסולח יפולח לע הנוי ירה בתכ .׳וכו
 הינשה תכה ןיאשונש דועב ארקל סינירחחל תוהש שיכ
 תישילש תכ התואש םיכלמנ םימעפש ינפמ םירוטפ ה״סא

 תוא השירפ .י״ב .ליחתהל םהל ןיא ךכ סושמו ועסי םינשב
 :׳א תוא ש״החמ .׳ח תוא ר״א .׳א תוא ת״וע •׳א

 בתכ ׳וכו םירוטפ םהב ךרוצ הטמלש רחאמ □ש (ב
 ׳וכו הטמה ינפל םהש םתוא ס״הד שובלה
 ךומס םהש ןיב הטמהל ךומס םהש םתוא רמולכ
 הטמהש רחאמ הירחאל ךימס םהש ;יב הטמה ינפל
 םיאשונה ךרדו הל םיכומס סר ירהש יארו םהל הכירצ
 ראשו םירוטפ סה ךכיפל םהל םיכומסה םע ופלחתיש
 ואשיש םהילע עיגי אנו הטמה מ םיקוחר םהש קולמה
 ב״כ חוא ותיננש ימ ׳סב ח״לה ואיבהו .ל״כע םיבייח
 ללכ ושוריפל ל״ח סגו חרכומ ושוריפ ;יאד וינע בתכו
 תצקמב ;יידע רשפאו הדה םינמזב היהש אוה ןינעהד

 ןכ םאו ךכל םינמוזמ תוריגס שיש תונידמו תומיקה
 ואיבהו ,ד״כצ םירוטפ םיכומס םניא ;יב םיכומס ןיב
 לכמו ל״ח ר״אה םש בתכו .׳ח תוא ר״א <א״קס א״מ

 אלא םינמוזמ הטימה יאשונ תורובה ןיאש םוקמב םוקמ
 .ל״כע אנידל םינוכנ שובל ירבד אשונ אוה הצורש ימ לכ

 :׳א ׳וא א״אב ג״מרפ כ״כו
 ;יאו ׳וכו ש״קל ךימס תמה תא ןיאיצומ ןיא ׳ב ׳יעס <נ
 ש״ארהו סידה תעד איה ןכ .רחאל בישח םרא ןיב קלסל
 לד ןרס ירבד חוימחסמ סיכו םעטכ ש־ועיו י׳ננ שיסכ

 : ׳ב ׳וא ביכ .א״קס חטה כ׳כו .ט־שנ ןאכ
 ןנירמאקד ךומס יאהד רמולכ יוכו איציהל תוהש ;יאש םש
 ןמקל ןנירמאקד םחנמל ךימס ומכ ׳יפ ןיא אכה

 ורבקלו ואיצוהל העש ירכ ־יס אלא םעש יצח רימיש אוהש
 :׳ב חוא ת״וע .ש״ק ןמז עיגיש םדיק



 חרוא םייח גע בע 'יס שיק תוכלה
 הלוגה ראב

 םש .ד 'לשורוה ס״ע
 הנוי ׳ר ו 'ארומב

 ט״יו זי סש ז .םש
 ב״הובא י ׳רהמ ח
 ט״יו ז״י סש ט

 : ק״תכו

 ד •* תטרב א
 : ףסוי ברכו

 םהינפל לטומ תמהש ןמזב דספהב םיקסועה םעהח ג :תורקל ידכ ןיקיספמ ןיא ואיצוהל וליחתה
 בשוי ןגואהו ןיללפתסו ץרוק םה םהינפל לטומ תמה ןיא ןיללפתמוי ןידוקו דחא דחא םיטמשנ
 רבקה םוקממ םהירחא ןיכלוה םעה לכו ןימוחנת לבקל םילבאה ורזחו תמה תא ורבקי ד :םמודו
 וליפא רומגלו" ליחתהל םעה םילוכי םא ןימוחנת לבקל הרוש תושעל םילבאה םש םידמועש םוקמל

 כ״חא חמקל םויב תוהש שי סא הגה :וליחתי אל ואל םאו וליחתי הרושל ועיגיש םדוק דחא קוספ
 םינוציחהו םירוטפ לבאה יגפ םיאורש םימיגפה ומחנל הרושב םידמועה* ה :(ן״במרהסשב י״ב)

 :סיבייח לבאה ינפ םיאור םניאש
 :םיפיעס 'ד ובו .גהנתי ךיא וינמו ותשא םע ןשיה גע

 התיה ןכ םא אלא ש״ק ארקי אל חזב הז םיעגונ םהינש רשבו ׳א תילטב םינשי ויהש םינש* א

 תילט

 םייחה ףכ
 הנוי דס םשב י*ב בתכ ׳יפו ש״קל ךומס םש <י
 ןיא חיברט לש שיקל ה״הד הארנ הרואכלד לית
 ש״קב ריסחהל ןיאש רשסא לבא הל ךומס תמה חא ןיאיציס
 חויסחסס םנמא .ל*נט הלילה לכ הנממ ןויכ תיברמ לש
 לש שיקל ךומס וליפאו קלחל ןיאד שמשמ טישב ןאכ וירבד
 ירבד ב*קם א״סו ׳נ חוא תדעכ ושריפ ןכו .רוסא תיברמ
 ל״ח סש בהר א״מה לבא .׳ב חוא ר״א ביכו .ל*ז ןרס
 ונברקי אל סאד י״רח ש־סכ תיברמ לשב לקהל שיד ל*נ עדנו
 סלטמלו סורנמה גלפמ אוה סאד לינו .ןילח אל למ ורבמי
 ריא סינו .ל״כט הילר ׳יס ןיימ נ*מא ונרבקיו שיק ארקי
 כ*כ1 .ם־ופי אימה המדכ לקהל םי תיברמ לש שיקגד םש
 לט רובמי רובקל הלילב לכוי םא *ןאד םש בתכו .׳נ חוא ז״ר
 םדוק ונרנקי אל סא אוהה םויב ונרבקת רובק יכ סיס

 סאו ןינטהו ןמזה יסל לכהד הארנו .דינמ הסחה תמיקב
 מ*נש •יס ריוי ןיימו .לד ןרס ירבדמ !וזל ןיא רשפא

 :׳ב ׳יכס סהנהב
 שיק ןמז טינה רבכ סאו .שיק ןמז עריש םויק םש (ח
 רבכש רטשל ולכויש ןמז רחאתהל סהל שי
 ליז םירומ ביכו .הנוי ׳רה סשג ייב .להקה בור וללפתה

 :ינ חוא חרט .םש דריב
 יל־סאו 'יכו ןיקיסשמ !יא ואיצוהל !ליחתה םאו םש (י
 .ןיקיססס ץא ם״ק ןמז יפמו רחב וליחתה םא
 .׳נ חיא זיחש .יב חוא זיר .טיהנהב א׳י .־ב חוא סירס
 וניא דנה חדשה ירבד לט תושקהל ׳נ חוא רימאמכ םדנו
 רסב וליחתה םא היסד ל׳י סיבסרסס שימד חרכומ
 יצמ הוהד היהד ליי ימלשוריהמ שימ ןכו ,שיק ןמז יסמו
 ושמש רסימל יסב אלד םישמ יגשס אלו אהו יכה ייונשל
 ירבדמ שימו .שיק ןמז הממש רחא וליחתהש !גוסכ אלש
 תוירבה דובכ םושמ ינאש אכהד ל־י ׳ע "ס (ןיש ב״ז ןרס

 :׳ב חוא איא ןיימו ,קרדו שייטי ל״ז אוה שדמו

 םהב ךרוצ סססלש םתוא .סורקל ןיקיסיכמ ןיא םש (י
 ,ליסמכ םיבייח םהב ךריצ סממל !יאש םתוא לגא

 :׳ב חוא זיר כ*כו
 וארקיש איאש ׳וכו ץרוקו דחא דמא סימסשנ .נ ׳יעס (ח
 חוא זיר ׳שרל געול םושמ המה לצא ןאכ םלוכ

 :ד״וי חוא ןמקל ץימו .יג
 ׳יפס םידש •יס דרי טישב כ״כו ,ץללסחמו םש
 זיר .׳נ תוא חיקמב גיוס .שיבלה היכו .ב״י

 שיקל אקודד בתכ ויכ חוא וחמש יס •סב חילה לגא .םב

 ם׳ועי ןיקיססס ץא הלסחל לבא ןיקיססמ אתיירואד איהש
 ׳ד תוא ריא .ינ ׳וא חירסה כ*כו .יב חוא השירדה ביכו
 .קיספהל ךירצ תוהש אכיל יא לבא תוהש אכיאדב אקיד הז לכי

 :סש חירס
 תמהש יישר ׳יס .,וכו םהינפל לטומ תמה ץא םש ('

 ןישרסס שיו ןאכ וחוא ןידיססמ םהו רחא סיבב
 ביכו סייכ קספ ץנה •ייכ ואיבהו ,ל׳כט רמא דצל ןותנש

 לכד תיד ןינטל בתכ קימד ינדרמה לבא .,ה חוא תיימה
 חיגה םיכו .תומא טבראכ אוה ירה יכותב תמהש רדחה
 תוא ריא חפד ביכו .איי חוא םש כישו ס״דש ־יס ד־ויב

 : ריסחהל םי ןכו .׳ג

 ורמגיו וליחתי ׳וכו ליחתהל םטה ןילוכי םא .ד ׳י^?ם
 לבא ׳שובלה כ*בו .איירסס םשב ייב .הלוכ

 ולכויש סמ וארקיו וליחתי גחכ וימש ׳יס ד״ויב רוטס
 חוא זיר סיכו .גיקס איס ׳יסה זימ חיב ואיבהו .שייטי
 שי שיקו חרבומ היצמ וז יכ ׳נ חוא א״א גחכ סממהו ׳ד
 :ויחאש תואב ןייעו .םדפי ירייפ יכהבד כיחא ןמז ןיידמ

 ארקי ואל םאו .׳וכו םויב תוהש םי םא .ההגה םש <בי
 וליחתה אל ןיידטש ןויכ םדיק טסש תאירק
 ץימו מ חוא ז״תש <םש ר״א/זיקס א״מ ,!ימוחנת תוצמב

 :ד חוא א״א

 אל ׳וכו תחא • תילטב םינשי ויהש םינש .א ׳י^□ (א
 אלא םינפ תרזחהב וליפא רכו ש״ק ארקי
 תרזחה אל:• וליפא רתומ זאו תקספמ תילט התיה כ״א
 /א תוא ר״א <ז״טט ׳א תוא ת״וע ,ס״ב שובל ,י״ב ,םינפ

 :יא תוא א״א ,א״י תוא ׳ד ללכ א״מ
 ירבדמ טמשמ ׳וכו ז״בז םיעגונ םהינש רשבו םש <ב
 תקספה ןניעב אלד ל״ז ס״קסופהו מ״שה
 ךכ ךוחמד ז״בז םיעגונ םהינש רשבשכ אקוד אלא תילט
 הח הטמה ;מ דחא דצב הז םא לבא רוהרה ידיל םיאב
 בור ךרד אוהש ומכ ללכ ז״בז םיעגונ !יאש רחא דצב
 ׳לב ד״על ראובמ רתויו תילט תקספה צ״א וניניב םלועה
 םינפ תרזחב ס״כעו ש״ועי ש״ק ׳להמ ג״פס ם״במרה
 בתכ ׳יסה שיר א״אב ג״מרפהו •׳א תוא ר״מאמ איגס
 ןיטגונ םרשב ןיא וליפא הינפ דגנכ םינפ אוהש לכי
 ןייעו .ד״כע גונפ אלד תילט אלב רוסא הטמלו םהינתממ
 ונייהו .׳ו תוא ונירבדבו ׳ד תוא י״כרבב ד״ע ׳יס ןמקל
 הזמ הז םיקחורמ םה םא צ״א םהיניב קיספהל אקוד

 םיריזחמו



 בכ ק םייח ע ׳יס ש״ק תוכלה חרוא
 דצל םיגפ תרזחב ארוק ותשא םע ןשי היה םאנ ב :הטמלו םהינתממב םהיניב תהספמ תילט

 םאה ג :וירבדל שוחל ןוכנו רסואש ימ שיוי ופוגכ אבישחד םושמ תילט תקספה אלב וליפאו רחא
 םילודג םה םאו תילט תקספה אלב םינפ תרזחב תורקל רתומ םינטק םדועב וינב םע ןשי היה
 תקוניתהו םינש ב׳י ול ויהיש דע קוניתה םינטק םיבושח םה המכ רעי ד :תילט תקספהל ךירצ
 ואיבה םא תקוניתל ב־יו קוניתל ג׳יי תנשבו רתומ תורעש ׳ב ואיבה וליפאוי םינש א״י הל ויהיש דע
 תקוניתל ב״יו קוניתל ךליאו נ־י תנשמוה רתומ תורעש ׳ב ואיבה אל םאו קספה אלב רוסא תורעש ׳ב

 :רוסא תורעש ׳ב ואיבה אל וליפא

 דע
 םייחה ףכ

 הלוגה ראב
 ג״פנ ס״כמרה ב

 .ש״ק ׳להמ
 א-מגב סש ג

 סי׳גמרהו ף״ילה
 םשב ש״ארה ד
 סש ה ,י״ל
 סש ו .אלמגב
 אלסב אנשילכו

 ס״במלהו ף"ילה
 הנוי ׳ל ז ש"אלהו
 םש ח .ש״אלהו

 .םש ס״נמרו

 ש״מכ ךירצ הורטל ונל ןיב קיספהל לבא םינפ םיריזחמו
 הילט ט״שב ןאכ ש״מ ןכו .׳א ׳יע" ד״ע ־יס ןמקל
 ןיב קיהפהל ךירצש הממ ץוח הז ׳ונו םכיניב הקספמ
 יתיאר כ״חא ׳א ׳יטס ד״ט ׳יס ןמקל בותכה םורטל ובל

 :םש א״א כ״כש
 הלעמלו םהינתממ לבא ,הטמלו סכינתממ םש (ג
 יליל יתא אל הז רשבב הז רשב עגונש י״פעא.

 :,׳ב חוא ז״תש ,׳נ תוא תדע ,שובל ,י״ב ,רוהרה
 תרזחב ארוק ותשא םע ןשי היה סא .ב ׳יעס (י
 ופוגכ ותשא ש״מ מ״רה באכו ׳וכו סינפ
 וינפ ריזחמ מ״מו רהרהמ אל הב סיגד ןויכד רמולכ
 ,רוהרה אכילד א״א רואאב םינפ וא םינפב םינפ וליאד

 א״מה בחכו .׳ב תוא ר״א .י״ח ןיד ש״קד ג״פ מ״כ
 ש״החמכ כ״כו .הזל הז םהירוחא םהינש ורזחיש ׳יפ א״קס
 לע בחכ ד חוא י״כרבהד ג״עאו .׳ב חוא ז״ר .א״קם
 כ׳כו .ש״ופיכ םיחרכומ םניא וירבדו ׳זגה א״מה ירבד
 מ״מ ירש הנממ וינפ אוה ריזחהש לכד ׳א חוא ש״הנה
 ז׳דו ש״החמה ןינה ןכד ןויכ רשפאד אכיה רימחהל שי

 :א״מה ירבדכ
 םיעגונ וליפא זאו /וכו םינפ תרזחב ארוק םש (ה
 תואב ןייעו .סש א״א .ח״ב .הזל הז םרשב

 :ז״חאש
 אמטט סופלד רמוא ינאו .׳וכו רסואש ימ שיו םש 0
 רוסאל םדאל יואר רוהרה םושמ ארוסיאד
 םהינש וליפא הטמב ותשא סע ש״ק תורקל ומצעל

 רמאנ הז ןוגכ לע המודכי הלייט לילב טרפבו םישבול
 יפל לכהד הארנו .׳א חוא ל״סח .דוע םכחיו םכחל ןח

 :םדא אוהש המ
 תואח״רפ .םינורחאה כ״כו .וירבדל שוחל ןוכנו םש *ז
 .׳ג תוא י״כרב .׳ג תוא ר״א .י״בגכב א״י .׳ב
 תקספה אלב ז״כו .׳נ חוא ז״ר .א״י חוא ׳ד ללכ א״ח

 :סש ר״א .ורש ע״כ תילט תקספהב לבא תילט
 םירכזומה םינידה ולא לכ .וירבדל שוחל ןוכנו םש (ח

 חילט תקספה אלב ארק םא ארקי אלש ןאכב
 ׳ב ׳וא א״אב ג״מרסה ןכו .כש א״י .הש ה״רפ .אצי
 ׳יס ןמקל קדמכ ןכו .ש״ועי ח׳רפהכ ל״ס א״מהד חיכוה
 ידיל אבי אלש ידר ןנברד ווה ג״ע ׳יס ינידד בתכ ד׳יע
 ד״ע ׳יש ינידו לקהל ןקפסו ש״ק תעשב הורע רוהרה
 ד״בהו .ש״ועי רימחרל ןקפסו ךב הארי אלומ אתיירואד
 תעדל בתכ ע״ישיהד םגהו .ש״ועי ׳א תוא ד״כתפ

 רשפאד אכיה קר ש״מכ רקיעה .ש״ועי אצי אל ס״במרה
 ד״ע ׳יס ןמקל דוע ןייעו .אורקלו רוזחלו רימחהל שי

 :׳ז תוא
 םינטק םדועב וינב םע ;שי היה סא ,ג 'יעס (ט
 ז״א םשב ירישא תוהגהב בתנ .׳וכו רתומ
 הז ןתורע ןיענונשכ וליפא םינטק וינבב ןנירשד אהד
 רבדו ל״זו י״בב ל״ז ןרמ וילע בחרו .ד״כע ירש הזב
 ש״ממ רימחהל שי תצקו יאה ילוכ ריתהל אוה המית

 ל״ז ס׳דומו .ל״כע יתוכ יבג וחימש ימ ׳פ3 הנוי ׳רה
 אצמי י״ר ׳יפב סש קדקדמהד בתכ ׳א תוא מ״דב
 י״ססב א״מה םנמא ל״כע רוסאלמ ראוי רתיהל עמשמש
 ר״מאמה פ״כו .ש״ועי ל״ז ןרמ תעדכ רוסאל סיכסה ד״ע
 ש״מ ןייע ׳ג תוא ח״רפה ש׳מו .ל״ז ןרמ תעדכ ׳ד תוא
 ׳וא ׳יסה הזב רי׳מאמו ׳ח תוא ד״ע ׳יס י״כרבה וילע

 : ש״וטי ׳א תוא א״או ׳זנכ
 דע קוניתה םינטק םיבושח םה שמכ דע ,ד ׳יעס (י
 עיגה אלש ׳יפ .׳וכו םינש ב״י ול ויהיש
 סאד םיאלמ א״יל תקוניתו םיאלמ ב״יל קוניתה ןיידע
 תנש ךות אוה כ״א דסא סויו םיאלמ ב״יל קוניתה עיגה
 איה .דחא םויו םיאלמ א״יל העיגהשכ תקונח ןכו ג״י
 הקספה אלב רושא תורעש ׳ב יאיבה סאו ב״י ךות תדמוע
 ךות אוה כ״א ׳א םויו םיאלמ ג״יל קוניאה עיגהשכ לבא
 ו;יפא ג״י ךות אוה ׳א םויו ב״י עיגהשכ תקונית ןכו די׳י
 קיספהל ךירצו תונטק תרותמ ואצי רבכ םינמיס ואיבה אל
 ךות תקוניתו ב״י תנש ךות ןיידע קוניתהשכו .תילטב
 אמושד והלןנישייח אל תורעש ׳ב תאיבה וליפא א״י תנש
 ח״מ ׳וא ן״נ ׳יס ל״שמ ןייעו .ח״ב .םינמיס ווה אלו והנינ

 :ו״נ תוא ן״ה ׳יסו
 המו ,׳וכו תקוניתל ב״יו קוניתל ג״י הנשבו םש (אי
 סשד א״כ ׳יס ע׳יהאמ ב״קס א״מכ השקהש
 ;שי הז הנש ב״י ןבלו םינש א״י סבל שי םאד בותכ
 דחי םימורע בכשל סירוהאו התוסכב1 הנשי הח ותוסכב
 ר״אה ןרית ש״ועי ש״ק תורקל רוסאד ל״צ המ ב״או

 ןינירצ ׳א תילטב םינשייש םישנא ינשש סשכד ה״קס
 םישנ ןנירמאדכ רוהרה שי םהב םגד םישג ינש ןכ קספה
 אלא ירמאק אל ע״שהו רוטה כ״או .וזב וז תוללוסמה
 לודג יוהד א״י ןכו המא סע ונייהו הלודג יוה ב״י תבד
 ןניעב ש״ק ןינעלד רמאקו ןשיל ןירחימד ויבא םע ונייה
 ע״חפ .׳נ תוא ש״החמ ׳נ תוא א״א ואיבהו ,ד״כע קספה
 :׳נ תוא ש״הנו .׳א תוא ב״וישב י״כרב ןייעו .׳ז. תוא

 ׳־עס



 םייח דע ׳יס ש״ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 ב״על״כ תוכרב א
 םירמו,ר שיכי

 פ *ימרהו ןי׳ירה
 .סיקסוש ראשו
 םשג שיארה ג
 תונרבד אהמ ח״ש
 שיכו ה־כו ב*כ

 :םיפיעס #ד דבו .הורעה תא םיאור וירבאשכ ךרבל אלש דע

 :רוסא הורעח תא האורובלד םושס ארקי זאו ובל לע תילטב ץוחל ךירצ ותילטב םורע ןשי היהא א
 תותשל הצורו םילולצ סיבב םורע ץתורהב ב :(רוט) רושא וריבת תורע האור וגל םא ה״כו הגה

 הסכי

 םייחה ףכ
 תילטב ץומל ךירצ ותילטב םורט ןשי היה ׳א ׳יעס (א
 קספה אהיש ידכ ובל לט סינטה קבויד ׳יס רכו ובל לט
 םסיכמ ובלד יסמ םושמ (רישא ם״לב לבא הירעל ויל ןינ
 ןווכמו הירעה תא האור ובל ירה ופמ לכ לטש תילטב
 תמסס תילטב ץציח אהי וא ובל השכיש ךירצ ןכל הרנמ

 :׳א תוא רימאמ .םירעל בל ;יב !רשפה אהיש ילכ ונל
 תא הסנמ שאו יונו ובל לט תילטב ץיחל ךירצ ןבש (ב
 לט קיבדמ ןיאש ףא יכס ימצע ינפב דמב ובל

 :׳א ״,א ־/א .ד־יק חוא וחמש ימ ׳ס ס״ל .ינל
 אלש ץלחל ץיח ישאר איצוהו שורט סיננ דמועה <*
 ירה דנננ וגל השינש '•םעא וחורמ האדי
 ןשיה לבא חיננ תיארנו הלינמ וחורטש !ויכ ארקי אל סז
 שנו הל הציח ושאר איצוהו טיי הובג יניאש הליכג םורט
 ז״ה הליכב הליגמ וחורטש ייפטא ובל לט דנבב הסיכ
 יושכ שש ט*י הונג הליכה ןיאש ןויכש חילסב םסטמנ
 ןויכו ומצעל תושר קילח אוהש תיבל המוד וניאו הילט
 !־ר .ח׳קסו ׳יסה שיר א״מ .ריסא יכותב תיארנ הורטהש
 סאו .׳א תוא ט״תפ ־א ס!א אנ.׳פ ח״א ןנ ׳ב תוא
 יוהו ץיחב ינורו ושאר ירה כיא ץלחל ץימ ונל סג איצומ
 ושאר איצוהו חיננ האוצ שא היהו .ץיחב ולוכ איה ולאכ
 שאו ובור רתב ושאר ןנידשד סורקל ריסא ןולחל ןימ
 ס״כטד תורקל כ״נ ריסא האוצ םש םיש רדחל ושאר סינכה
 אלדו ־נ יוא ייכרבה םיכסה ןכו .םש איפ .ודגנ האוצה
 תיעש ,ש״ועי הז !ידנ םנמנל םיד בתכש םיסנכב א*ינ

 הז הביסו .ד*:ע (תילטל ץיח ל*ר) קילחל ץוח ושארו דגבב
 רבחמהל לבאט״קס א״מב׳ו ׳יעס ה״ע "סב םתטישל ילזאד
 ידוא "ודוא סש קיתשדמ ברסו םירויצל צ״א יד סציעד סש
 ריטמהל שיד ונבתכש דיסב םשל ונירבדב ןייטי .םש ג״מרס .סיל

 :שיוטי םינורחאה תטרכ
 .רוסא וריבח תורע האור ובל סא היהי .ההגה □ש (ז
 האיבל יוארה ןטק תורט וא שיוכט חורט קו
 ׳ונו ךב סא יי אל םישמ אמעט יוה והלוכבו ריסא
 ובלב שיבלה ש״מו .יא חוא חיקמב ב״ש .שיבל
 הארנ ׳וכו ךב הארי אל שושמ רוסא סורטס סא האור
 גימרס כיכש יתיאר בדנא .ןמקל שימכ אחכמשא אוהש

 :׳ט תוא איאב
 ׳ב .וחורע האור וכיט ׳א .השמחל קלחנ ןידס יכ עדו
 ןיאש יישעא הורע יולמ ׳ג ,יתודע האור ובל
 ובל ׳ה •וריבח תורע האור ויניע •ד •האור יבלו ויניע
 תורע וא ותורט האור וינימ הנסו .וריבח חורט האור
 הארי אלו ארקמ רוסא הרוחס ןמ ס״וכע לש וא וריבמ
 אימ ץק תבשו ב״ט סיכ תוכרבמ הארנכו רבד תורמ ךב
 יכ ןפואב .סיקסיפס לכ תמיתסמ נ*כו איה ארומג אשרדי
 קסיפ וא ש״ק ארוקו סורט האורב אוה הרותה ןס ואל
 ן״ק תבשב סכומדכ רתומ רוהרה לבא השודק רבדו חירב
 .רובידכ סוהד רורטב רושא סנוטכ טמוש אלא שש יישרבו
 סאיצא איכ סורטא יאק אל םודק ךינחמ סיהד השט וסימו
 האיצנו .'ו ׳יטס ה״ט יישבכ וינפ תרזחהב יד הורטב היושס

 ;׳א חוא
 איציהו שובל איהו תיבב ולצא םורט וריבר □א (ד
 ךרבלו תורקל לוכיד הארנ ןולמה ןס ושאר
 .׳נ תוא ייכרב .ר ןיד ס*ט יס ןמקל ליז !רמ סטד יסל

 : ד״סג םשל ונירבדב ןייעו
 ןיאו .רוסא הורעה תא םאור ובלד םישמ □ש (ה
 אלא םיקל הנדב םתסו דוסיל ןיב קוליח

 ןמכשאר ג״עאו רישא הורעה סא האיר ובל 'ורסא לכב
 האור וגלד ליק חידנ ןניא והימ אליק התא רבשד ;אס

 ראבל שיק ןיב קוליח ןיאד ןניטקנו רושא הודעכ תא
 סיקסיפהס עמשמ ןכד בתכו ׳א תוא ריבחס .השודק ירבד
 איח ליכז יאיבהו .םיועי ׳ר ׳יטש ןמקל ליז ןרמ ירבדמו
 :׳!יוא ןמקל דוט ןייטו .םש■ חיא ןב פ־נו .שש חיטש .יק חוא
 .רוסא וריבח תורע האור ובל םא היהו .הלגה □ש *י
 םינשש ןינכ חינה בתכו .י׳בו רוטה כיכ
 יסל ומצע תורט האור וניא דחאה בלו םיסב םידמוע
 הסיכמ וניאש ורינח תורס האורש אלא דמב הסיכמ אמש
 ץוחב לכתסמו סימל ץיח ויניטד ג־עאו תו־קל ריסא ימנ
 איסהו ׳ב חוא ריא ואיבהו .דיכט הירעה תא ןיאור ןניאו
 בתכו וריכמ חורפל ובל ןיב קספה ןיאש ןינכ ׳יס איקס
 רחא חילטב םינשיב וירבד■ תניוכד ׳א חוא איאנ גימרסכ
 הסוכמ והורעו וריבח הוימ האור יבלו סיענינ ןיאו םיקוחר

 וא סאיצא ימנ יאק הארי אל יא ש״ארסו איבשרס הקילחמ שי
 וחורמו .ןנברדמ אוה וריבח חורמ וא וחורט האור ובלו .סירטא קר
 וינימ םיצעסש תואור ןיא ויניעו הסיכמ ונלש י ספא הליגמ
 שי שרפהו ןנברד וא אתיירואד איה םא הוג אחנילס שי
 אוה םאו אריקו רזומ קפסב סרוהה ןמ ריסא איהש לכד
 הכלה רמאנ םאד אלא אלוקל ןנברד אקיכס ןנירמא ןנברד
 קפס ייה ינהמ אל ריבע יאד ב־ע ׳ר ךר הרומחב אברכ
 תוא זישמב ז״כ ש״מכ היתוכרב שע זיט ׳יסבכ שיקב הרוח
 : ׳ח חוא גיט ־יסו ־א חוא ז־ס ״ס ל״שמ ןייעו .שויעי ׳א
 תוחשל הצורו םילולצ םימב םורע ץחורה יב ׳י^ס <ח
 תוסכל ךירצ ןכו ־וכו ובלל הטמל רנבנ הסכי
 קדמ הלינמ םארב ויפמ הרכזה איצוהל קוסאש םישמ ישאר

 :ויט חיא ׳ד ללכ איח ביכו ׳ג ׳יעס איצ ׳יס ןטקל
 ייסמא םיסהר ׳יפ ■ונו ובלל הטמל דגבב הסכי בש (ט
 רוסא אהי אלש ;ינעל ינהס פיכפ םילולצ םהש
 האור ונלש שישמ רישא םי ןיירטש אלא הירע יוליג תמחמ
 יוסיכ אקוד ךירצ ןכ למ סיסב הורעה םע בלהש ןויכ םורעה חא
 ירש םימס ןמ הלמסל אוהש ןויכ ישאר לבא .א*,• ס זיט .םבל לס דנב
 אל הירעה חא תואור ויניעל לבא לידו ביקס א״מ .ההגהב םימכ
 ־יטסה ףוס ההגהב שיסכ סיסה ןס הלעמל ושארש ןייכ ןנישיימ

 :ימרפ ןייעו ש־החמ 'יפ ןכו ,ירש םימה ןמ הלעמל ובל םאד
 :ודנ 'וא ןמקל ונירבדבו יה ׳ואו ׳ב ׳וא א*א
 אקודו



 גכק םייח דע ׳יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה דאב אל םידיב לבא דגבב אקודוג ךרבישכ .דורעה תא האור ובל אהי אלש ידכ ובלל הטטפ דגבב הסכי
 !יממח ג ׳יימוא ,שדה תמורח) א״צ ׳יס ל״מו שארה יוסכ ירממ אל ודיב ושאר הסכמ םא ה״הו הגה :יוסכ יוה
 םשנ ׳י ןמיס ןשוה י . י • , . 1
 ,ממ 06 ד !״א אלש אוהי קותב אוהוה תורקל יתומ םהב ןיארנ וירביא ןיאש םירוכע םימה ויה םאוי (ז״א םשב

 ׳גשמנ סש ה היכ םדאה םאי ג :(ע״ד)ירש םילולצמ ףא סימה ןמ הלעמל קר םימה ךותב ובל ןיא םאו) ער ןהיר אהי
 06י רייי ׳ינל ו ללפתהלו ךרבל תולוכי םישנהש רטואש ימ שר ד :הקספהכ היל ןנינייד ויתועורזב ופוג קבחמ
 05 'ח־א 'מי הורע אהתש ךירצ תומורע ןה םאו הגה :בלהמ הטמל תוקיספמ ןניאש פ׳עא קולחה תושובל ןהשכ

 . שיאב ןכ ןיאש המ ןהלש הורע האור ןבל ןיא זאד רבד ראש לע תובשויש וא עקרקב תוחוט ןהלש
 י״ב

 םייחה ףכ
 םעטה ןייע .יוסיכ יוה אל םידיב לבא דגנב אקודו 0^7 (י

 :ז״ט חוא ןמקל
 םידיב אקוד ונייכ .יוסיכ יוה אל םידיב לבא (אי
 םהידיב ובל תא םיסכמ םירחא סא לבא הידיד

 הזב ח״רסה כ״כו ׳ד ■׳יעס א־צ ׳יס ןמקל שימכ ינהמ
 ׳ב יוא ד״החס ׳ה חוא ייכרב .ייבגהב א״י ׳ב תוא ׳יסה

 .׳ד חוא זיחש
 אל ויויב ושאר הסכמ סא היהו .ההגה □ש *3י
 ןינעל אקוד ונייהד הארנ .םארה יוסיכ ירקיס
 אלש ןינעל לבא השודק ירבד ראש ויסמ איצוי וא ךרביש
 .דיב יוסיכב יד הצק יארקאב שארה יוליגב ךלי וא בשי
 יב ־יס לישמ ןייעו ׳ג חוא ביה ׳א תוא ב״וס .ביקס חנ
 םארה יוליגב ךילהל אלש םיקדקדמ שיש חי תואו ודנ חוא
 תיבב וא ץחרמס תיבב ךלוהשכ כ*עו ץחרמה תיבב וליסא

 יוליגב א־ד ךלי אלש ידכ וידיב ושאר תוסכל שי הליבסה
 :ג״י •וא א״כ ׳יסל ונירבדב ןייעו .םארה

 ןילולצ סס סאו ׳ונו םירוכע םימה ויה םאו □ש
 עישב אוה ןכו ,יירח םשב דיקס א״ס ,וילגרב ןרכוע

 וב ןיאש ילכב אל לבא הז ךייש ןייעמב אקודו ,׳ר ־יס ד*וי
 ז ׳ג חוא ז״ר ,םש א״ס ,סיסו רסמ

 הלעמל קר םימה ךותב ובל ;יא םאו ,ההגה (די
 ואיבהו ,ח״בה סטו ,ירש םילילצב ףא םימה ןמ
 ןיד תוחדל ׳ב חוא ח׳־רסה ם״מו .ד חוא י״בנהב נ־הנכש
 ויתויאר ןיאד ראובמ רבדהד ׳ו חוא י״כרנס וילע בחב הז
 יוס ןלילצ ןיימ !וניאד ןויכד המחש הפר כ־כ חומירכס
 אבלו אניע םנמא ףאה יכ רמול רשסא הזנ ךיראהו אבל
 סורענכ רבד וזח לב והייוורחד אוה אנידו ירוסרס ירח
 חכומ הז ןידש רחאמו לדו םייסו ם״ועי יסט ליק בל סימ
 ןנברו הנוי וניברו א״בשרהו ד״בארה םלוע ינואג ירבדמ
 הכלהל .והועבק והייתעדו חיגהו ש־קירהסו ס־רומ יארחב
 רתוי ורימחהד ־ר חוא סרעה ברו ,לטמ ןניטקנ יכה
 יג חוא ריא ואיבהו ,ם״ועי בלה תייארמ םיניפ תייארב
 ןנברדמ קר האור ובלר •ה חוא איאב גיסרסה כ״כו ,שיועי
 תואור ויניע צ״אםמ הוה הקססהכ םימל' .ץוח איהש לכ
 הידמה ססר ניכו ,׳ז חוא לימל ונירבדב ןייעו ,שייוטי סיד
 ׳ד ללכ ׳א״ח ,יג• תוא זיר ,יב חוא ח קמב ביוס ,׳ב חוא
 :רקיע ןכו ׳ב יוא אנ ׳ס ח״א ןב /נ חוא ליסח .*ט חוא

 רהזי ס״כע לבא ,ירש םילולצב ףא .ההגהב □ש (יט
 .ןילולצ םימהשכ ויניעב הורעב לכחסי אלש
 ןייעו ',םש ליסח ,םש איח ,םש ברס ־א חוא חרט ,םובל

 ן ׳א חוא היט ׳יס ןמקל

 .רכו ויחיעורזנ וסיג קנחמ םדאכ סא .ג ׳יעס (זט
 אלש ירכ וידיב ובל הסכמ סאש י״סטאו
 בלד ןויכד דיב יוסיכ בישח אל םורטה חא האור אהי

 לבא ומצע תא תוסכל לוכי ףיגה ןיא ןמיא אסיג דח דיו
 חרט ,ייב .ןוכיא אסיג דחד ג־עא קיספמ קססה ןטעל
 בחכ םעטהו ,׳ג חוא חיקמב ברס ,ויקס א״מ ,ס חוא
 יסל הקססה ירקימ ךכלד בייק חוא ותימש ימ ׳ס ח״לב
 קבחל םדאכ ךיד ןיאש ־וכרדכ אלש השעמ השוע אוהש
 רבד אוה ובל לע ודיב אמלעב יוסיכ כ־אשמ ךכ < ומצע
 ואיבהו ,ל״כע יוסכ ויוסיכ ןיא ךכיפל וימח חיככו ליגר
 חוא זישס ־ב חוא רימאמ ד חוא ייכרב ד חוא ריא
 אקסיפ יאהב סיל אחינ אלר ־ג חוא חירסה שימו .יג
 ושאר לס וידי חינמש ינהמ אלד ברה בחכד יכיס יכד
 דיהו בלכו שארסד םושמ יבל דגנכ ןסב ץצוח אהי םא וא
 רמיסלאכיא נ*ה ומצע תוסכל ליכי ףוגה ןיאו ןוכיא ףוג דמ
 איההמ מ*כו ומצעל ..םיציצמ דבעמל יצמ אל ומצע ףיגכד
 ייכרבה וילמ שימ ןייע ם״וסי ןניטקנ יכהו בחכו יעו אתיירב

 יננר םשב סנוי וניבר הלעה הכלה וז רשא ירמא בתכו םש
 רקיעהד רמוא ינא ןכל ונחלש לע החוא הלטה ןרמו חפרצ
 םיכסה ןכו •ג חוא א״סכס. .כ*כו ל״כע םינושארה ירבדכ
 א״ח ד חיא ז־ר ס״כו ׳ג תואב לד ל״פי ואיבהו קרמה

 :ןניקקנ יכהו ־3 תוא אב •פ ח״א ןב ׳ס תוא ד ללכ
 ךרבל חולוכי םישנהש רמואש ■ימ שי ד ׳יעס (בוט
 כ־כ .׳ונו קולחה תושובל ;השכ 'ללסחסלו
 ןחורסש יפל ז״נה םשב בחכ םעטהו .מ־א םשמ י״נב לד■ ןרמ
 עקרקב חוחוט ןניעב אלו הירעה חא האור ןבל ןיאו דאמ הטמל
 ז״טו שיבלה כ״כו ל״כע ןחורמ ססכתחש ירכ חומורע ןהשכ אלא
 ךוחב כ״ג ןבלו םילולצ םימב תודמוע םישנה םא חפל כ־או ד־קס
 ןינטל יוסיכ םיבושמ םילילצ םימד ןויכ ךרבלו תורקל רתומ סימה
 תא האור ןבל■ םושמ יאו יגו ־ב ־יעסב ם״מכ הורע
 ארבס יסל איה ןכ הטמל ןתורעש ןייכ שוחל ןיא סורעכ
 לד ר״בארה תעדכ לד ןרמ קספ ׳ר לס רריב לבא <וז

 םייחד עמשמ תכרבמו הילגרב ■ ןחרכוע םילולצ סימה האד
 שובלה ר״כו - הטמל ןחורמש ■י״פטאו םורעה..חא האור ןבלל

 ז״סל כ־או םרעי םורמה סא האור סבלד 'םושמ' םעטה םש
 ךירצ תודמוע םה סא קולחה תושבול םישנה סא י סנ
 סלסחי סכרב תפשב בלהמ הטמל קולמה לע םדיב קיססהל
 ןיב הזב קוליח ןיאו׳ סורעה תא האור ןבל אהי אלש ידכ
 ואיבהו םרעי ויר ׳יסבו ׳סה הזנ סיבה ס־כו .השאל שיא
 חסד נ״כו וירבדל םיבסמש הארנו ׳ב ■וא ׳יסה הזג ז״סמ
 חרטה חעד נ־כו .שרפי מ־בה העדכ רימחהל ז״קסב א׳מה

 חוא םס)



 םייח דע ׳יס ש״ק תוכלה חרוא
 םא לבא רתומ התעה תא םיאור וירבא ראשח ח :(׳נ ףיעס ז״ר ׳יס ןמקל ןיימו ח״א םשב י״ב) הלוגה ראב
 תורעהש ויתוכיריו ללפתהל' וא ש" ק תורקל רוסא וריבח ׳תורעב ןיב ותורעב ןיב עגונ וירבאמ הזיא־ ה״כארממ םש ח
 ותילט התיהל ו :םהב דיגהכ עגי אלש ןיגעב ןקיחרהל וא דגבב ןקיספהל ךירצ ןהילע תבכוש ם״יהו הכוי
 * 1 ? * '״3 כ סחורי ׳ר י לבא ש״ק תורקל רתומ םורע אוה הלעמלו ויגתממש פ״עא הטמלו ויגתממ ותוסכל וינתמ לע הרוגח י״גאיהסשגח-או

 יובל הסכיש דע רוסא ללפתהל ד״כ אלממ םשי
 חפט :ה"'

 םייחה ףכ
 סמ ׳י־אס המד סוושהל רריב םש השירדה ש״מו ־ס סומ
 אכיא םילולצ סיסבד סילולצ סימל שובלמ ןיב אצי קלסלו ר״בארה
 תוא לימל ונרכזש םיקסופכ ךפיה אוה ש״ימי סורפ יוליג
 וסד רבכו שרפי סורפ ןינפל יושכ םילולצ םימל יבסחד ד׳י
 ד״קס ןאכ ז״פ ;יימו עשפי רריב םש כ״שהו ז*םס וירבד
 ןרמ למ השקהש המ א׳קס חפב ש״יפ דועו ־ו תוא ריאו
 שרפי םימ תריכע ךירצד בתכש 'ר ׳יס דרי לע ןאכמ לד
 ד״נארהד בתכש וז אושיק סצרתחנ םש ךישה ירבדב םנמא
 רגסמה בתכד ונייהו ס״אסא קלומ םימס רוכמתש בתכש
 ז״סל כ״או .שרפי רמואש ימ שי םשב מ־אה ירבד מ*אב
 רמואש ימ שי בתוכו ליד ןרמ םתוסש אכיה ל״ייקד הפ יפלו
 ריממהל ךירצ ׳ז חוא ג־י ־ס ל־םמכ םתסכ קושפל וחמרר
 שי כ״עו ז״נכ אחגולפמ קיסנ אל הז וידד סרפבו דריב םייפכ
 םילילצ םימה םאר הז !ינפב שיאל סשא תוושהלו רימחהל
 םאו היתוערזב הסונ קנחל וא םימה ןס סלפמל הנל ל*צ
 קילחה לע הדיב קיספהל ךירצ תדמוע איהו קולח תשבול

 :בלה ןמ הטמל
 ןהלש סורפ אהתש ךירצ תומורפ ןס סאו .ההגה םש (יח
 תוסוכמו תוקובד ׳יס ־וכו עקרקב תוחיפ
 סורפ יוה תובגמ ינ !סצש תובגע תארנ אהת אלש עקרקב
 ה״קס םש אדנה שדנו .וד ׳יס ייב .אנוה ברכ ל־ייק אלד
 ׳ה תוא ׳סכ הזב ר*אה וילע ש*ס ןייט הז !יר לט גישהל
 ס״שכ הורט סושמ םהב שי תובצטד ל־ייק הכלהל םייסו
 ׳יס ןמקל רוט ןייפו ,שייטי תוחומ םינפב סל יקומד ןליד

 :די׳סב ־ג ׳יפס לפ וד ־יסבו ׳ל חוא סיפ
 לבא רתומ סורפה חא םיאור וירבא ראש ,ה ׳יעס (טי
 ׳יכו תורקל רוסא יוכו עגונ וירבאמ הזיא סא
 קרד אצי ארק םאר ג־ע ׳יסב חירסה םימל עדוי יוהו
 סורפב עגינ וירבאב ןאכ היה ריפס ןיונמ אלו רוהרה םעונמ
 ג־פ •יס ליעל ונירבדב ןייטו ׳ט ׳יא א״א ג״מרס .אציד הארי

 : ׳מ חוא
 וניאשב ־ינו ןקיחרהל וא דגבב ;קיספהל ךירצ םש (ד
 לכש וישכע ןכל .ח־א םשב ייב ,םייסנכמ סינל
 םעט לפ ןיכסיסש הזנ ןירהינ ןיא םייסנכמ םישבול םלועה

 :׳ב חוא ייבגהב ב״מב איי •גיס ,יס ריינ .הז
 אלד יל עמשמו סכב דינה עגי אלש ןינטנ □ש <אכ
 יאר ומצט דינה אלא הז ןינעל סורפ ירקימ
 םירבא ראשב ורזנ םיריס ינפמו רוהרה יריל יחא וידיב פננ
 חיל םיכד העיגנב לבא רוהרה ידיל ןחיעגנכ יתא אלד ג״עא
 .רוסרס דיל יתא אל וידיב סב עגנ הוה יא ׳יסאד הב ןל
 תוא ז*ר .םש א׳׳א .א*י תוא חרמ ׳ס תוא השירפ .שובל י׳ינ
 ש״מכ אלדו •זיט חוא ז חש .ד׳וי דא ׳ר לצכ א*מ ׳ו
 קלחל ןיאד לד ילוויט סדהמ םשב י״בגהג א-י
 ,שרפי יריסא והייוורחו סיכל ריג ןיב הז קדב

 םיציבה לש סיכנד ,ג חוא אב ׳ס לד חיא ןב ג״הרה כ*נו
 רוסא סיכה דנמ םנד י״סעאו ויחטריב עגונ םא שוחל ;יא
 ןייטו ,רדע יוכו ךב הארי אלר םישמ יוסיכ אלב תורקל

 :ג״י חוא ה״ע ׳יס ןמקל
 רתומ רכו וינחמ לפ הרוגח ותילט סחיה .ו ׳יעס <בב
 ךלמה ינפל רבדמ יניאש יפל ׳וכו תורקל
 תוארלו הארינו סס־אב דימעל ךירצש הלפחב כ״אשמ
 זד ,כ*קס ז*פ ׳י״ב ,ומפ רבדמו ךלמה ינפל דמוע ומצע
 תוביתה איצוהל רהזיל םדאה ךירצ ןכש ןויכו ,יז חוא
 םש הזיא איצומשכ טרפבו הלודג הנווכבו ןנקתכ תויתואהו
 השא דולי אוה רשא דער וזחאי ויסמ םישודקה תומשמ
 ינפל רברי ךיא החורס רשבו ספלוחו המר רנו ןאכ םויה
 םיכאלמ רשא הבשחמ תרהפו הנוט ילב אשנו םר ךלמ
 םישגרתמו סידפור םישידקמ םהשכ םישודקו םימר םילודג
 םדאה ךירצ ו*ק לש ונב ןב ו־קו ■חי ותמיאמ םישערחמו
 םוקמה ינפל ןנחתמו ללפתמ אוהש העשב ושפנל סקיל
 המיאב םרמואל ךירצש תובשחמ ךרוצו תוילכו תובל ןתיב
 אלא אוה קר רבד אל י יכ ונל לא ןחי יחהו הלודג הדטרו

 :םלוע לש ומורב סידמוטה םירבד
 ;יא םייסנכמ ינל שיש ונא .׳וכו תורקל רתומ םש 0ב
 ביבה רשא ג״סש .רוזא רוגח וניא סא שוחל
 גיהננ .לד יישי םסב הדוהי יבר תופסות םשב ינדרמה
 ראשו שיק ןינעלר ביט ד״י ךר ח״אה כ״כו .פ־הגהנ
 שירפי םייסנכמ יל ויהיש קר הרוגחל שוחל ;יא תוכרב
 .יב ׳יעס איצ ׳יס ןמקל אוה ןכו .שייעו ד חוא ל״סי ואיבהו
 ׳יס ד״וי לפ חיסשה םנמא .זיי חוא ׳ה ׳יס פ״ש ריציק כ״נו
 םייסנכמב ךלוה םא וליפא רהזיל םיד בתנ ח־ל חוא א
 קיסססד גיעאד ׳ע תוא ש״בתב בתכ םעטהו וחנחכ תחת
 ובלב יד הזנ ןיא ורשב לע רושקה םייסנכמה לש טנבאה
 רהזי כ־עו .ש״יפי םייסנכמה ךיתח ךרד וילע ךרד וחורפ האור
 ידכ סז לצא הז םייסנכמה ךיתח ברקל רימת והעד ןחיל םדא לכ
 השודק ירבד רמול סראה אבי םימעפל יכ ספמ וחורמ הארת אלש
 ןיקכ ימיב טרסבו םייסנכמה לע ךמוסו הריגח אלב ויסנ
 אלב םידמולו םיבשויו הברה תומימח םסל שיש תומוקמב
 ומכ הריגח אלב דימת ךליל םכרדש תומוקמב וא הריגס
 ׳יס ל*שס ןייעו .הזב הברה רהזיל ךירצש אצויכו ודוה ירפ

 : ד״סב .יב ׳יפס א״צ ׳יס לע ןמקלו .אט תוא ודנ
 ואל .ובל חא הסכיש דפ רוסא ללפתהל לבא םש (יכ
 טקנ אלו תוסכל ךירצ וסונ לכ אלא ובל אקוד
 רמאק ובל חא חיסכל צ*א ם״קלד אשירד ידייא אלא ובל
 וסיג לכ היהד נ־האו ובל סא תושנל ךירצ הלפחלד אפיסב
 ז״שמ .יז חוא ׳יסה הזב ר־א .א״צ ׳יס ח*ב .חיסנל ךירצ
 גהנמהש המ לכר ז״כסה םש בתכו .יה חוא לדגי .יה תוא
 א״צ ׳יס א״מ קיפו .הלפחב ה״ה ךכ רשה ינפב דומעל אלש

 ה־קס



 דכק םייח חע יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראכ :םיפיעס ׳ו ובו .הורעה דגנכ התורקל אלש ןכו שיק תעשב חשא לוקו רעש יולגמ רהזהל <!ע

 .ד״כ המרנ א

 ;הדגנכ ש״ק תורקל רוסא ותשא איה וליפא ותוסכל הכרדש םוקמב השאב הלוגמ חפטא א
 (ג״פ ינומיימ תוהגה) ,הורע יוה תפשמ תוחפ וליפא תרסא השאב לבא ותשאב אקוד א״יו הגה
 איהש פ״טא תורקל הלוכי המצעבש קר תרחא השאל ׳יפא סורע השאב חפטד ש״ארה ירבדמ הארמ

 המורע
 זח ףכ
 *אצי ללפתהו רוחל וחורש הסיכב דבפידב והיפ .ה־קס

 : םש ריא 'א ׳יעס א״צ ־יס ם״מכ

 קד השובל םא .יוכו השאב הלוגמ חפס *׳א ׳י^0 (א
 יה ׳ישסב ש״מכ ריסא הכותמ הרשב יזמתמו

 ג־הב םשב ■יסה שיר א״מ .אכה ה׳הו ׳וכו חישששב הורע
 ר־גחמ ׳א חוא ברס ׳א חוא נ*ה .־א תוא ר*א •שירחמו
 תוא ׳ר ללכ איח .דיי חוא ש״ינ רודיס ־ג תוא זיר ׳א חוא
 ־א הוא (ןיס דימ ׳יס ז״שמו ׳יסה שיר איא גימרפ ןייעו ׳נ
 קר הירעל יוסיכ בישחד םילולצ םימל המוד קד דגנד בסנש
 סאד הנימ אקפנ כ־או שיועי רוהרה סושמ רושא היארב
 ליז ןרמ לס םיקלוחכ חשדל ׳יפא חורקל רסומ וינימ םצוע
 ליעל ונירבדב ןייסו ׳ו ׳יפס ראבתיש וסכ ויניע םצועב
 ׳ר ללכ א*ח כ־כש יתיאר כ״חא .ורנו ׳ס חוא ד״ע ׳יס

 : שרשי ׳ם חוא
 ןיאש םיקמנ לבא .׳וכו ותוסכל הכרדש םיקמנ 0ןע (ב
 ןל תיל הילגרו הידי וא הינס !ונכ ותוסכל הכרד
 ברהל ןייעו .׳א חוא ריפאמ .׳ב חוא ר״א .ח״ב .ייב .הב
 רהוזה תעדל (ןאד ?חכש א״י חוא אב ׳ס ל״ז ח״א ןב
 הורע השאב די הורש השאב לגר רמאש אנר ארדאב
 !יגכ הליגמ תויהל וכרדש לגרה ןמו דיה ןמ קלחכ
 לש ארקנ ןיאד םדגנכ תורקל יחומ תוסבצאהו (ןכה
 םילגרב םיכלוהש םיקמנ והימ •שרפי הירע םש סז
 אידהב מ״כו חוליגמ םסשכ םדגנכ תורקל רוסא חוסיכמ
 ןה הילגר סלופלס (ןזמ םיכלוהש חורייעב בתכש חלב
 םש ריא ואיבהו ד״כע ןדגנכ סורקל ריסא !יא ןילוגס
 םילגרב םיכלוהש םוקמב אב עסשמ ׳ב חוא ׳ד ללכ איסו

 : ריסא תוסוכמ
 ןניא היתיפורח ו ׳יק חוא וחימש יס ׳סג "־ל בתכו

 יפל םיקמו םיקמ לכד ארגחסמו הידי ללכב
 .שיופי סורפ ירקמ אל החיסכל אלש הליגר סאו וגהנמ

 היחישורזב וא הרשבב חסש בתכ דיכש ־יס חקורה לבא
 היחושודזד שמשמ .׳נ חוא ריא ד״גשי .רוסא תולוגמ
 איחה כ״כו ואל םא תולגל הכרד םא קלחל !יאו הרשבכ
 .ריסא חיצורפה ךרדכ ךנב ןיליגר ׳יפא הקישו היתועורז סש
 תולגל םכרדש םייברעכ ישנד *מ תוא אב ׳פ חיא ןב בלו
 ןייעו .םדגנכ ארקי אל ךנב דימת םכרדש י״סעא םהיתועורז

 :ז״חאש תואב
 תוליגרש המ .יונו ותוסנל הכרדש םוקמב 0ש
 תיב תויהל ןילינרו םהיתועורז תולגל םישנה
 ינא ארוקו שר גהנמ והז הידדל ךימס דע חוספ ראיצה
 לאומש תראפת .הירש השאב חפסו םיביס אל םיקמ ההב

 :׳ג חוא עיחפ .זיל ׳יס וחימש יס ׳ס שיארה לש
 העשב רהזיל ךירצ קלו ׳וכו ותשא איה ׳יפא 0^7 (ד

 ש״כו תידב רוסאד הידד הלגמו הקינמש

 רוציק לע !חלשה ידימש .׳ז ־וא ׳ד ללכ איח .תרחא השאמ
 לכד בתכש ייק ןמיס ח״סב מ*כו .ב״י חוא ׳ס ־יס ע*שה
 ידומס ויקוש םיסמ סמירע ךנטב ןינכ םירישה רישב רומאה

 ןיאד אהו .דיכש תולגל השאל הורש ׳וכו ךידש ינש שש
 נ־עא םילוגמה תומוקמכ הקיניה ןמזב ותוא םיבשומ ונחנא
 הסוכמ תויהל וכרדש ינפמ אדח דליה קינהל וחוא האיצומש
 תויהל וכרד !יא הקיניה ןמזב ׳ישאד דימו הקינמ הניאש ןמזב
 ןיליגמה חומיקסכ אוהה ןמזב יתיא בושחנש ידכ דימת הלוגמ
 תרזוח כ״חאו קינהל ידכ ךריצה חשב אקוד וחוא האיצומ אלא
 ןמזב וליפא ןילינמה תומוקמכ בשחנ וניא כ*עו ותוסנל
 ¬ס חיא ןב גרהלו •חיבה םשב ־3 חוא לישמ ןיימו .הקיניה

 :דיוי תוא אב
 קוליח ןיאד טיששו .הדגנכ שיק תורקל רוסא 0ש (יי
 ׳א חוא (ןוס ח״וט .שיא תשא ןיב היונפ ןיב
 ברס ׳א חוא ריא .לוק ןיינעל סייק (ןד סבש ראב כ*נו

 :איכ תוא ןמקל ןייעי 'א חוא ח״קמב
 םא ןכו בתכ רוטב .הדגנכ שיק תורקל רוסא □ןע (ו
 חינה בתכו הדגנכ תורקל ריסא הליגמ הקיש
 הבש ןיסיכמ תומוקמ ראשמ רתוי קוש טקנ ךרוצ הזיאל
 ןל אקפנדכו הירע יסנ בישמ חפסמ תיחפ וליפאד רמול

 שמשמר ךתורש לגח ביתכו תורכנ ירבט קוש ילג ארקמ
 זימה כ*נו .שיועי חפטמ תוחפ וליפא הירש יוה קוש לכ
 רוטכ ירבד לט בסכ י״בב ליז !רמ לבא ׳א חוא ז״טע .איקש
 וניאש ייסעאש רמולכ ריסא הליגמ הקוש סא בתכד אה ־זנה
 בתכש םעטה אוהו ,השאב הורע יוה שיאב עונצ םוקמ
 לד ןרס ירבד יפל כיא1 .י״בב שייעיכ ריבארה םשב איבשרה
 ישבד םושמ ואל רוסא הליגמ הקוש סא ןכו רימה טקנד אכ
 רמוא יתייהש ינפמ אלא רוסא חפשמ תיחפ ייפא רסימל
 םיאב שינצ םיקמ וניאש םישמ ללכ הורע םישמ יב ןיאד
 תושיקמ ראשכ וניד םלועלו הורע םושמ וב םיד רמיסל אחא
 חפט הליגמ נ*א אלא ודגנכ תורקל ריסא ןיאד םיססמה
 ראשמ קישה קלחל גחכ אלד ע״שב ןאכ וירבד חוימחסמ סיכו
 אלא רוסא וניאו םה סיישר עסשסד םיסוכמה תומיקמ
 אינהש רמאש ׳ב חוא ייאכ ירבדמ ס״כו .הלוגמ חפטב
 וליפא הקושד בתכ זדנה לבא ליזי בתכ ייבו איבשרה ירבד
 רתוי ריסאה םוקמ אוהש חפטמ תוחפ ׳יפא ריסא ותשאב
 חוא ׳ד ללכ א״סו ׳א תוא זירמ סיכ! .ל״כע םירביא ראשמ
 שי תלחתהל מ״סו ,שייסי ׳א יוא ז״שמס כ־כו .שיועי ׳ז
 סרבס ואיבהש ןויכ ז״טעהו חנהו ח־בס ירבדל שיחל

 ז״חש .םש ז״ר .הש א״ח .םש ריא •הל ושחו םינורחאה וז
 :׳א תוא

 הלוגסמ .הנוי ר״ה במכ .הדגנכ ש״ק תורקל רוסא 0ש
 היארכ לבא הב .לכתסמשכ אלא רוסא וניא חסמ
 אלד חינה וילע בתכו ..ייב ואיבהו .ליכש רחוס אסלטב
 םיקסופה תושמשמ אוה ךכו רוסא ןינמ לכב אלא אריהנ

 לדש



 חרוא םייח .דע ׳יס שיק תוכלה
 .ותשא ׳יפא תגכ :ודכנכ תורקל רוסא ותוסכל הכרדש השא לש רעשנ ב :ד״ע ׳יס ליעמכ המורע הלוגה ראב

 שארה תועורפ ךליל ןכרדש תולותב לבא איממ " ב
 רטש ש״נו (א״בשרה םשב י״ב) ןתמצל ג

 "!כ.
 ירבד תוימססמ מ*כו -ב חוא י״בגה :•הנכש ואינהו .ל״כט
 ןיאד , טמשמ הדגנכ ם״ק סורקל רואאד בחכש ליז ןרס
 .רקיע ןכו ׳ב חוא סס א*מ כ״כו ,ואל וא לכססמ םא קוליס

 :(יכ חוא ןמקל ןייטו
 אלמכ חורקל רוסאו .הדגנכ ש״ק תורקל ר׳סא □ש <ח

 :םש א״ח .ויניט
 ת״ד !ינטלד ג־עא .הדגנכ ש״ק תורקל ריסא □ש (ט
 וניאשכ ונייה ספט הלוגמ כ־אא הירמ ארקנ אל
 תויהל ךרדש טבצאב ייפא השאב לכתסהל ל3א הב לכתסמ
 ירמא ורוסת אלד ואלב רבוט חינהל הב לכתסמש ןויכ הלוגמ
 הרוח ודינ שי וליפא ורמאש דט דאמ ושניט לודגו םכיניט
 ןייטו יד חוא םש א*מ .םניהנ לש הנידמ הקני אל טדנמו

 :׳א ׳יטס איכ ־יס ט״הא ט*ש
 ¬יפא סרסא השאב לבא ותשאב אקוד אייו ,ההגה םש (י

 תעדל לבא טמשמ א״יו בחכדמ ׳ונו ספטס סוחס
 ריסא וניאו תרסא השאל ותשא ןיב קוליס ;יא לד ןרס
 םיקסופכ לכב אצא יכה ליק אלד סינה כ״כו .ספטב אלא
 אל הפרות םיקמנ אקוד אמטמ ינייהו רוסא חפטב אקודד
 ל*ז ם״רומ םנד בתכש דיס ש״יטו שייעי חפטמ תוחפ יוה
 ריא ואיבהו שרטי יכה ל״ק אלד רבוס ההגהב הז בתכש
 ןכו םייסי חיוטו ג״הנכש ירבד לט שימ שייטו ׳א חוא
 נ־כו אייה הז םימשהדמ יכס ל״ק אלד שובלה סטד הארנ
 ןכו ׳א חוא זישמ ןיימו .ידנק ׳וא וחימש ימ ׳פ סילס חטד
 סז איי לט ׳א ׳וא ז״ר כ*נו ,םדעי יב חוא רימאמה סטד
 סירסה והימ ׳א חוא ש״המס ןיימו רקימ םהירבד ןיאד
 ׳ד לצכ א״נ ןיימו ,ש״יטי הז אייה ירבדב קיזחה ׳א יוא
 אב ׳פ חיא ןב. ברה כ־כו ,רשפאד אכיה רימחהל שי.כ״טו ׳א תוא
 השאב הלינמ חפטב יח ׳וא ליסחה קפתסנש המקו ,׳0 חוא
 :רשפאד אכיה רימחהל שיו םש ח׳א ןב בתכ הנטקב היה םא
 השאב חסטד ש״ארה ירבדמ הארנו .רהנהנ □ש (אי
 יבג בתכ איבסרה לבא .יוכו תרחא השאצ וליפא הורט
 רוהרה סושמ םישכאלו םירחאל אקוד הורט השאב קוש
 התלח סל הציקו תבשוי השאה ינתק אהד אל המצעל לבא
 רוהרה םושמ םישנאלו אקי.ד רמאקדס• ,י"ב ואינהו ליכט
 חפט ןינכ רוהרה י םישמ אוהש לכ הרמא '.השאל לבא טמשמ
 חטי נ־כו .הדגנכ תורקל ארוסיא אכיל רמזי רטש וא הלוגמ
 בתכאלדמ שובלה'חטו נ*כו .טישב 'הז בתכ אלדמ גד ןרס
 חירסה םיכסה ןכו .לד ם״רוס ובר ירבד ביתכל וכרדכ הז
 ותמש יס ׳ס מ״מה ש״מו .יג חוא תדעס כ״כו .יא חוא
 וירבדמ הארנש ׳זגה א״נשרכ ירבד לט ׳ם חוא 'ז״לי ׳יס
 היימח אוה ׳ונו תרחא • סורט תייארב תרסאנ הניא השאהש
 םיקמ לט אלא שממ הממה לט רבד אל לד איבשרפ ירהש
 למא .זיע הורע סושמ אוהש ־רוהרה וב םיש יולגכ

 הדימד לי שממ הורפה דגנכ לבא תרחאב רוסא וניאש
 כ״נש ׳נ חיא ריאב יתיאר כ״חא .תרחאב יליפא רוסאד
 תוארל יאדווד לדו בתכו זינה סרנה ירבד לט המח

 ןוממ תאצל ןיליגרש םישנ לש תורטשה ה״הו הגהי :רתומ
 : םישדחה יספלא תהגה ,תוסכל הכרד ׳יפא תירכנ

 שי

 םייחה
 תורטמ (ןידמ אלד רוסא השאב השא םג שממ םורטה
 םיסוכמה תומיקמ ראשבד אלא שובלמ טמשמדכו המצט
 שיאב שיא םי סזנד םישמ השאב םשא רתומד רמאק
 ותטד לע הלע אל ש״ארה סגש יתשריפ רבנ .םנ רהומ
 .ל״כט השטמל הכלה רירב אוהו השאב םשא רוסאל
 ל־ז ןרס ירבדמ אידהב חכומד ׳נ תוא רימאמה כ*כו
 רוסיא ןיא לד א״בשרהל ןיב ש־ארהל ;יבד ל״סד ייבג
 תרחא השאל אצ לבא רוסרס אכיאד םושמ םישנאל אלא
 הלוגמ חפט דגנכ ללפתהלו ש*ק סורקל השאל רחומד
 ל״פיה ש׳מכ אלדי .ש״וטי רוהרה אכילד תרחא השאבש
 ןב .זדנ חוא ׳ה ׳יס ע־ש ריציק .׳ב חוא זיר ם״כו .יב יוא
 השאל םנ רסואש ימ שי חיא ןבס םש ש״מו .יט תוא ח״א
 ןיאש ינפס ל״רד הארנ המורמ תרחא השא דגנכ יונו תורקל
 ןיארנ הטמלש היגפ ןיא םא לבא ןיסיכמ הטמלש הינפ
 :םש ז־ר ש״מכו תרמא השא דגנכ ללפתהלו תורקל רתומ
 ןייטו .ההגהב ׳ד ׳יעס .ד״ט ׳יס ליטלדכ .ההגהב םש (־5יי

 ;ד״סב םשל ונירבדב
 שיא לש הורט לש רטש .יוכו השא לש רטש ׳נ <גי
 ,אדנ ד*כד תוכרב .רסומ דגבה ךרל אצוי
 לבא .׳ה חוא ז״י <׳א תוא ייכרב ־ד תוא ריא ,ב״קס א״מ
 אב ׳ס ח־א ןב ,׳3 חוא א׳א גימרפ, הורט ללכב היה סיכה

 :איכ תוא ד־ע ׳יס ליעל ןייטו ,׳ג תוא
 עטאו ,ודגנכ תורקל רוסא ותוסכל הכרדש םש (י'
 רטפ תיארממ הלחתכנ רהזיל ביטד בסכ י״בבד
 גחכ ט״שב אכהי ש״ק חטשב השיא רמז לוק תטיספסו
 ונ רזמד הארנ לוק תטימשמ רהזיל שיו רטשב ריסאל
 אירהב ירסא רוטהו שיארהש ינפמ רעשב רסאו טישב
 תטימשב לבא והוטימשה קר ם׳במרסו ס״ירה ק אל רעשנ
 אלו טומשל ריסאד אלא וניא בתכ ש״ארה םנד לוק
 שי ט״שב בתכ כיט ריסאל בתכ אל רוטהו שיק ןינעל
 ,קיודו ח״נו י״ב ןייעו ,הזמ וב רזח אלו ייבב ש״מכ רהזיל

 :׳ב םוא י״כרבס שימ ןיימו
 ס־הגסב ג״הנכש י בתכ ,ותשא וליפא ,סס;ה םש (וט
 ׳סב לד י״נו רוטה קיבר ירבדמ ׳ב תוא
 תורקל ריסא הרחא השאב אקוד רעשבד חכומ רצקה
 וליפאד בתכ הסמה ־סב לבא ירש ותשאב לגא הדגנכ
 וז החכות ול אצי ןיאמ יתעדי אלו ,ליכמ רוסא ותשאב
 הלוגמ חפטב ורמא רבכ אלה ותשא ורכז .אלש סישמ^ יאו
 הריכזהש סושמ יאו ראשכ לא העמו ותשא א׳ה 'וליפא
 אל םגו ראבמ םימעפל וכרד ןכ יכ אוה לד םירומ
 תרחאל ותשא ןיב הזב קלוחש םינורחאה ןמ דחאל יתיאר
 אלה ותשא איה וליפאו םירמואו םינוט םלוכ דחי אלא
 זיר ,׳א תוא חיקסב ברס ,׳ה תוא השירפ ,םונל ,המה
 ל״סמ .זדנ חוא חיברעד שיק ינידב ט״יב ׳יס ,׳ד חוא
 אב ׳פ ח״א ןיב ,ז״מ תיא ׳ה ׳יס טיש רוציק ,׳י חוא
 המ לכ ׳ז חוא ד ללכב איח ברה כ״כו ,ב״י תוא

 ארקנש



 הע ׳יס שיק תוכלה ץן״ןןא םייח

 וניא וב ליגרה לוק לבא ותשאב וליפאו הגה :ש*,ר תעשב השא רמז לוק תעימשמ רהזיל שיי ג
 ז־רורע

 הלוגה ראב
 ונינר׳שנ ינורמ ר
 םיקסוס ראשו יאה

 םייחה ףכ
 .ד״כע וחשאל סורמא םישנ ןיב קוליח ןיא החמ ארקנש

 :רקימ קו
 שארה תומורפ ךליל ןכרדש תוליחב לבא םש <זט
 תילותבה סנכלח אלש אוה תופינצ תדמו רתומ
 א״ס ןיימו .ג״קס א״מ .ןרעש תטילק חורוחסי קישל
 ןיאש ןייכ םרכמ ע״צו ליח בתכש ׳ה חוא ׳ד ללכ
 ןייכ הארנו .ליכמ תוליחבל ןימוד סא ןרעש חישכל ןירהתמ
 תורקל ריסא הלוגס אוה סא רוהרה םושמ • אוה ריפאהש

 :תוסכל סכרד םא ודגנכ
 !יליגרש סישכ לש תורעשה היהו .ההנה □ש (בוט
 הפוריא ירפ לש םישנה ןכו רכו תאצל
 ןויכ ןדגנכ סורקל רתומ שאר יעורפ דימת ךליל ןכרדש
 השאב לכתסהל לבא .םש חיא ןב .ךנג ןכרד םישנה לכד

 : ־ה חוא ר״א .ריסא התמצל קמ ׳יפא חרמא
 תואבה םישנה םתוא ־וכו תאצל ןיליגרש םש (יח
 ןכרדש םיקמל ןתולגל ןכרד ןיאש תוצראמ
 דקשלא םירהמ .רוזחל םתעד ןיא םא ןתולגל !ירתומ ןתולגל
 אשנ ס רהוזב םנמא .יב חוא גיוס •ר״קס א־מ .ה״ל ׳יס
 ונממ הארי אלש סנאה רעשב דאמ רימחה ביט הינק ףד
 הללק ׳יפ) אבנוח היקזמ ריא ׳םש ליח הצוחל רבד סוש
 יזחתחד היחחנאל קבשד שנ רנ אוהה לע יחיל (שנוטו
 אחיגד אחוטינצ ןיניאמ דמ אוה אדו .רבל אשירו ארמשמ
 םירג סיב אנקחחאל רבל אשירד ארעשמ חקיסאד אחתאו
 םירגו ארדב ןובשחחי אלד אהנבל םירגו אתיבל אחונכסמ
 ארעש אוהה אד םירג ןאמ אתיבב אירשד ארחא הלמ
 אחופיצח שיכו אקושב ש״כ יאה אתיבב המו .רבל אשירמ יזמחאד
 הדוהי ר״א .ךתיב יתכריב הירוס ןסנכ ךתשא ביגנו ארמא
 ארמא ארעש םירג איילגחאר אחחאד אשירד ארפש
 ׳יס) יריסמ וליסאד אחתא אייעכ כ׳ג .הל אמנסאלו אילנחאל
 חיח .רגל שיכ אשירמ דח ארטש ןוממי אל אחינד (תוריק
 אנקוגל יסנ יכה אלכד ארמוח אוה ארעש ארוכדנ הסכ
 םירג •אתחאד ארפש אוהה םירנ ומיגס המכ יסח קוס
 אחונכסמ םירג אייטלחאד הלעבל םירג אחתל םירג אלימל
 אנמחר אהנבמ ׳אחובישמ קלתסיד םירנ אתיבב ארחא הלמ םירג
 יוויזג אייסכתאל אתחא אייעב ריעו ,ןוהליד וסיצחמ ןבזשיל
 המ םיתיז יליתשכ ךינב ביתכ המ ןכ תדנע יאו אחיבד

 אל אס״קב ןיב אווחסב ןיב אד חי< המ םיתיז ילימשכ
 ראש לע ריתי• שובישמ- היב חכתשא רידתו יוסרט ודינאחא
 אלו אסלע ינב •ראש לט ונישמב ןיקלתסי אהנב ךכ ןינליא
 ןאכרנב אליעלד ןאכרבב אלכב ךרבתמ הלעבד אלא ריט

 ךרובי ןכ יכ הנה ר׳יהה !ינב ינבבו ןינבנ ארתועב אתתלד
 :םש ברסה ואיבהו ל״כע ־ינו רבנ

 רחומד ג״שב כ*כו ,,וכו תירכנ רעש ש״כו .ההגהב םש (טי
 השא האצוי חבשד ויפ הנשמב אחיאדכ הלחחכל
 וילע קלומש יימ ׳יס עבש ראבכ אלד ׳וכו רטש יטוחב
 תמכסה היכו •טיהנהב איי .ה״קס א־מ יוחיד ירבדב ךיראהו

 :ליז א״מרה ירבדכ ריתהל םינורחאה
 וניאש תירכנ האס ׳יס ׳ונו תירכנ רעש שיכו םש(1

 טייב רודיס ׳ד תוא זיר שובל ׳השאר רעש
 לב רסש הכחמ סא היהו ׳זיט חוא חיברעד שיק ינידב
 ואיגהו .־ו יוא גיש ׳יס מי׳ד .השארב כ־חא הרבחו המצע

 :יה חוא זיחש .׳נ חוא ז׳סעה
 וליפא ׳וכו רמז ליק העימשמ רהזיל שי .נ ׳יעס (אכ
 .׳ו חוא זיר ו־קס א״מ .עבש ראב .היונפ
 .גיי חוא םש ח״א ןב ׳ו חוא ליסח .ז־י חוא םש עיינ

 :׳ה חוא גיעל ןייעו
 עיהאב ןייע .׳וכו רמז לוק תעימשמ רהזיל שי םש (בכ
 םלועל שיא תשא רמז ל־קד א ׳יעה א״כ ׳יס
 שיהממה בתכו .םש איס .ירש הרוביד ליק לבא עומשל רוסא
 זיר כ״כו .שיקב וליפאו שיא תשאב יליפא ירש הרוביד ליקד
 חונהל ןיוכל רוסא ה׳סאד בתכו .׳ו חוא ׳ד ללכ א״ח .׳ו חוא
 ׳ד״כפ חינהל לכתסהל ריסא הירגנב וליפא ירהש הרובירמ
 לוק םש אחיאד א״ע ׳ע ףד ןישודק ס״שמ תושקהל ןיאו

 לוק׳ ל־ז א־בשרה זייח ריסא המולש תליאשב יליפא הורע
 .יסט ערנ המולש תליאש למ הגישמ איהש המ הז רוביד
 כ״כי .א*קס םש ט״האב ואיבהו .א*כ ׳יס ע״האה לע י״הב
 .׳ו חוא "םה הזנ א״א ג״מרס ואינהו ׳ד חוא םש טייב

 :י־בנהב א״י ןייעו .׳ה חוא ר־א ביכו
 ש״ב בח: .׳יכו רמז לוק תעימשמ רהזיל שי םש (גכ
 ןינ ׳ה תארי הרשכ השא לכל ןוכנו יואר טייקד
 קר שיא הסע שיש ןמז לכ טמשח אלש היונפ ןיב האושנ
 אבי .ילואש רקיעו ללכ עסשי אל הלוקו חיסנ היהי היתפש
 הריבעמ םישק הריבע ירוהרהו רוהרה ידיל עמושה שיאה
 יבר רסאדכ הרי לט םדא ינב ולשני אלש רהזיל הכירצ יכ
 רשתו ביחכרמ ינבישת לאו הלותבמ אטח תארי ונדמל ןנחוי
 :סב ר*א .ינאש רובידה ס־עד םעוניבא ןב קרבו הרובד
 ונח לכב ׳וכו רמז לוק . תעימשמ רהזיל שי םש (יכ
 הרוטכל האנ השא-.ןיב קוליח ןיא םירבדה
 חפט הנקז וא הרועכ השא לש םנד הנקזל .הרומב ןיב .וא
 -ןנבר גולס־ אלד •הליק' וא הרטש' ןכו הורע השאב
 םש ח״א !ב ׳נ חוא מ־ור .־א חוא ד״התס .םש מ*י3

 :ג״י תואו ב״י חוא
 ונייה .׳וכו רמז לוק תעימשמ רהזיל םי םש (הכ
 ליעל יירבד ונאבהו י״נב ש״מב הלמחכל
 גילס ׳ב חוא ס־דב ל״ז ס־רומד סנהו ,ש״ועי ד־׳י תוא
 היגה אלדס -הארנ ,ש״יעיכ ריסאל שיד .בתכו לד !רס לע
 אלא שוחל ןיאד ל״ז ןרמ ירבדל הדוהו ונ רזחד ע״שב ןאכ

 גילס אלר ל״י וא ׳ו ־תוא. א״אב גדנרפה ם״מכ הלמחכל
 רסאו עישנ וב רזמ ומצע ל*ז ןרמד ןויכו רעישא אלא'
 מ־דב ןייעו .ע־שב ןאכ םולכ היגה אל כ״ע ד*י חוא ל־שמכ

 :׳ה חוא ר־א ןייענ ,קי׳ורו- םש
 אוה םאו ׳וכו רמז לוק תעימשמ רהזיל םי םש (יב
 התוא עמוש וניאש ןינטב ותלפתל ןיסל ליכי
 ותאירק קיספהל ול ןיאו רחוס הילא בל םישמ וניאו
 .׳ו חוא ז־ר ,׳ה חוא ח״וע כ*כו ,הנוי ׳רה םשב י־ב
 ול א־או תורמזמ םישנ עסוש אוהש קסדה תעשב ןכו

 תוחמל (30)



 חרוא םייח הע ׳יס שיק תוכלה
 ןכו ג״וע לש וליפא המע דגנכ תויקל רוסא" ד :(יממידנ תוהגהו דעומ להא םשב י״ב) הורע תלונח ראב
 קרס ש״ארהו םמורי ׳ר) האיבל יואר וגיאש ןמז לכ ןטק תורע דגנ ;יריתמ שיו רוסא ןטק תורע רגגכ ה״כארפמסש ח

 יס

 םייחה ףכ
 אלא ,הרוחו סלסתו םיקמ הז סושמ לשבתי אל תוסמל
 אלו הב קסוש אוהש השודקהל ובבל לכב ןיוכל ץמאתי
 ללכ א״ח ןיימו ,ז״ט חוא ׳ה ׳יס שיש רוציק ,םילמ בל ןחי

 :׳ו חוא ׳ד
 אר בחכ ׳וכו רמז לוק חטימשמ רהזיל םי □ש (מ
 אשישסד אתלס הנהו ליזו ׳א חוא ׳ד ללכב
 ירהש ןנברדמ ונייה הורט יוהד ןנירמאד !ןא לוקו רטישד
 רבד אוהש וניצמד ןויב אלא הורש ארקנש ארקב וניצמ אל
 סששמ חוחס היהו ,םימכס ורסא ןכל םש יישרסכ השאב יונ
 חמיצש יליפאד היש ייסס שישב ליייקד ףאד לינ זיסלו
 וניאש סמב לבא שממ הורטב אקוד ונייה ינהמ אל סיניט
 ויניט םיצעמש ןויכ רהרהל אבי אלש סושמ אלא רוסא
 קוש ןכו הלוגמ חסשב ט׳צד בחכש שיוט ןייטו .ל״כע רחוס
 יוה םא ־ןחורט לגח ביחכדנ סורט ארקנש ארקב וניצסש
 סא וא םיניט חמיצט ינהמ אלו סינו אסיירואד הורט
 ס״במרה ןישלמש בתכו ןנברדמ וא רוזחל ךירצ הדגנכ ללסחה
 לכמסי אל ךכיסל הורט סשא (ןוג לכ בחכש םיקד גיס
 לכחסמשכ אקיר טמשמ יוכו ארוק אוהשכ סשאה !ןונג
 דמ בחכ הורטבו רחומ ויניט סיצטמשכ לבא רוסא
 ם׳ימ הנסו .םיוטי ןנברדמ אלא וניאד טמשמ וינס ריזסיש
 לט ןיקלומס חטד אוה הורטב ינהמ אל ןיט חמיצמד
 ירנדסד קושבו הלוגס חסטב ש״מו .ןמקל ראוגי רשאכ ליז ןרמ
 א׳י חוא לישממ ימנ סיכ ןמררס אוהש טמשמ סיבמרה
 ןנברדמ אוהש לכד ׳מ חוא גיט ׳יס לישמ ןיימ דוסו .שרשי

 .אצי ארק םא דבמידב רוהרה םושמו

 רהרהל רחומ לבא .סורפ דגנכ תורקל רוסא יד ׳י^ס (חכ
 ןמקל אימה ביכו ׳נ ׳יא סירס .סורפ דגנכ חידנ
 תוא ז־ר ־ז יוא ר״א .הז י״סס י״בגהב איי .ב״קס היש ׳יט
 אב ׳ס מ־א ןב ׳ס חוא ז״חש .ב״י חוא ־ד ללכ אימ .ריוי
 ז״ר .םש ריא .םורש אוהשכ תידב רהרהל רחומ ןכו ׳ז חוא
 רוסא ךרבמ וריבסו םורט אוהשכ והימ .םס סיא ןב .םש
 טמוש היב רמיסל אכילר וחכרבב חאצל תוכרבה טומשל ןימל
 א״ח .םש זיר .םש ר ׳א .םש אימ חונטל רוסא אהד הנוטכ
 גימרסה םשב ׳ז תוא דימ ׳יס ליטל כ*כו םש ס־א ןב םש
 חטשב חונויכ החא םירהרהמו הליבטל םיכלוהה ןכלו שרשי
 ח״ד וא קוסס הזיא סהישמ ואיצוי אלש דבלבו רתומ הליבט
 ורישב םש חודוחסל לכוי יורו לבא םימורפ םהש רחאמ
 אוהש םימס ךות אוה ובלו םילולצ םיסהד (ןא םוקמב םירע
 רמאי אלש ןינטנ ונייהו .םש חיא ןב .דחא הסכמב וחורש ספ
 וניחלסס ךינפל אובת אנא רמאי הלא יודונ הרכזא םוש

 :׳וכו ונמשא ׳וכו ונחנא םיקידצ ךינסל רמול יוכו

 המהב חורש רגנכ לבא .םרכש לש 'ישא םש <טב
 תוא (ןיס אשמ ׳ד חוא חירש .חורקל רתומ
 רחומ היושיקב וליפאו ׳ס חוא םש ח״א ןי ־ז חוא זיר ׳א
 ב־מ א״י .נ״ע גייד איס ייחל ׳סב שיירהס .הדגנכ תורקל

 :׳ג תוא שיהגהב

 ׳א1 לארשי ׳אד ז״איר ס״כו ס׳ינע לש וליפא 0ש (ל
 תוסוכמ םחורמו סהיחובגט םא םורט יינ
 הפקו םדגנכ ךרבלו ש״ק םורקל רחומ םורט ופוג לכש ייפטא
 סושמ ססב ןיא תובגע (אי׳ט ר״כ (ןד) חיכרבב ןנירמאד יל
 סוסכל הלכיש יכס ןנירמא השאב אקודד השק וניאו הורט
 לד .יטאנאקירמ ס״־יהמ יקספ אל םיאב לבא המצט חא
 .ייח חוא ריע ׳יס לישמ ןייעו ׳ד ׳וא ט״סגסב גיסמש ׳ז ׳יס
 בתכ הנוי דיהו .רוסא ןטק תורע דגנכ ןכו □ש (אל
 תורע תוסכל םינהוכ םיש ותיפש ־מ ׳ס (ןיסב
 בתנ וירבד (ןיסבו הזל צ־אש אייו ותוא ןילמש העשב ןטקה
 ותוסכל צ־׳או הורט סיל ןנינייד אל כ״כ ןטקב יאדוד הארנד
 בחכו ףיסוהו הנוי ר״ס ירבד בחכ שיארהו סכרב חטשב
 ריסש סיב אנירק יתא אק הלימה ינוקחלד ןויכ הארנ םגו
 ךב הארי אל סושמ העש החוא וב ןיאו שודק ךינחמ היהו

 רוטיעה לשב '־םשג סיסר ׳יס דריב רישה כ*כו .רבד תורעי■
 ביכו .האיבל היואר'הניאש ז״כ הורט יוה אלד תוסכל צ*אם
 םימיכסמ בורהש םחורי וניגר בתכו .(ן־ירס םשב ובלכה
 סייסו סיסר ׳יס דריב י״ב כ־כו .י״ב לרע הנוי ריס ירבדל
 סחס בחכ ש״ק תוכלהמ ג״פג ס״במרהש י״סטאו לדו םש
 ירשד ל״ס םיקסופה בורד ןויכ ןטק תורע דגנכ תורקל ריסאש
 סש ס״כו .לרט ןניטקנ יכה הלימ ןינטל ריחס כ*ג ם״ארסו
 ׳יסה הזב השירדה כ״כו •1 ׳וא ח״ועס עטו ׳ס ׳יטס ע״שב
 אקודד י״ב שדנכ הלימל ש״ק ןיב קלחל רוטה חטדד ׳א,חוא
 כ״כו ם־יעי הלימב קוסשד ןויכ ם״ארס םטטמ רתומ הלימב
 ז׳בדרה םשב י״בגסב ג״הנכה ש״מ ןיימו .ח־י ק־ס סש ך־םה
 מ״סד ח״קס א״מה ם״סו ,שרשי ׳א חוא ה״רטה וילמ ש״מו
 ר־אה וילע בתכ הכרב חטשב הלרטנ להומה זיחאי אל
 וישכעו ׳ס תוא א״אב ג״מרס כ*כו .ןכ םיגהונ ןיאד ׳ו חוא

 וידיב סופתי אל סא הנכסל שוחל םי הר ןיאיקב ןיאש
 םילושכמ הסנ הארש דיטה עשיידגב ׳סבד ם״רכה כ״כו .ם״יעי
 סיס אל סא םג .ש״ועי ר״אהכ קוספל םי ןכל הזמ ואב
 וחושקהלו שמשמל להומה ךירצ היה כ״ע סכרב חטשב יספות
 הבורמ קספה היהי נ״א ךתחה רוטיש םדיל ירכ הכרבה רסא
 ג״מרסה ם־מ םג .ח״קס ם״סמסה ש״סכ הלימל הכרב ןיב
 ש״אד בתכו (ןסכ תבצב ןיזחוא שיש םירמוא יתעמשו םש
 םג סמאבד בתכו רואמה ןמש ביה וילמ בישה הזב יפש
 לטונש ונייהד ונמיקמב יושט רשאכ (ןסכ תבצב ןיזסואשכ
 ודיב הלרעה זוחאל כ״ג ךירצ וכותב הלרעה קחודו תבצה
 לוכי םימעפ המכ (ןוגה עונטנ י־ט ימה קוניתה ןכ אל םאד
 שומל םי ודיב רוטה זומאי אל םאו וינפל תבצה חא ריזחהל
 ודיב הלחחב םמשמש רוטה לכ ךותחי אל כ״סא ךוחחישכ
 םטש ןתנש סמ ל״פיב ם״ימו .׳ה חוא ל״סיה דיגהו .שרשי
 הכרב חטשב הורטה ןמ םהינפ רדסהל םיגהונ שיש סמל
 זחוא וניאד ןויכד בתכש י םרעי הורעב תזחוא ודיש י־סעאו
 העיגנב רוסא וניאר סיכס ומכ הלרמ בושמל שי הלרטב א־נ

 :א*כ תיא ד־ט ־יס ליעל ונירבדב ןיימו .ס״.טי
 .ומוי ןב אוה ׳ישאו .רוסא קק תורס דגמ קו □ש (בל

 מ״כ



 וכק םייח וע הע ׳יס ש" ק תוכלה חרוא
 היתונפד ךרד התוא הארו תיששעב הורעי ה :(ה״שר׳יס ד״יב ןייט)רקיע ןכו (גארפמ א״רהמו ותמש ימ
 וינפ ריזחהו ודגנכ .דורע התיהי ו :איזחתמ אהו רבד תורע ךב הארי אלו ביתכד הדגנכ תורקל רוסא

 אהו אנמחר הלת הייארבד תורקל רתומ אמוס אוהש וא הלילב אוהש וא ויניע םצעש וא הנממ
 :הל יזח אל

 :םיפיעס ׳ח ובו .ש׳ק תעשב האוצמ רהזהל וע

 הנמחר הלת יוסכבד םושמ היתונפד ךרד התוא האורש פ״עא הדגנכ תורקל רתומ תיששעב האוצ" א
 ביתכד

 הלוגה ראב
 ס׳גמר ז םש ו
 םשב היכ ׳ונרנ א

 םייחה ףכ
 הלימ סכרג ןיבמל אקודד םויקה הואנ ל״בממ מ*כ
 'ח ןנ ןיידע אוה ירהו רוסא שיק סורקל לבא רסומ
 סטדל ׳ז חוא ז׳יר נ־כו .׳מ ןבל ׳א םוי ןב קלחל ןיאו םימי

 ראובמכ הסומכ קססש לד ןרמ סרבס איהש לד ם״במרה
 : ׳ה חוא אב ׳ס ס״א ןב .יא חוא ׳ד ללכ א״ח כ*כו .י*בב
 רנמ ארק םא והימ .רוסא ןטק חורש רגנכ ןכו □ש (גל
 וחוא !יריזחמ ןיא האיבל יואר וניאש ןטק תורמ
 ד חוא חייט .וחוא ןיריזמס דנטידב יליפא לודגב לבא .י״ג
 : יוכו טדו ה״ד ׳ו חוא ד״ע ־יס ל״שס ן״טו .ו חוא ד״א

 וניאש ז״כ !טק י חורש דננ !יריחמ שיו .ההגה □ש (יל
 א־מ .סטש ׳ט ןג יניאש ז״כ ונייה .האיבל יואר

 :םש א״מ .םינש ׳ג חב הנטקו .םש ז״ר .ח״קס
 ברה לגא .הש ז״ד ביכו .רקיט ןכו .ההגהב □ש (הל
 חוא ר״אה גחכז רקימ ןכו חבית טימשה שובלה
 םחורי וניבי !ייצ לד ס״רימד םושמ שובלה וסימשהד אה ׳ו
 השודקבש רבד איהש הלימ ןינטל אקווד חוחדל שיו סיארהו
 ס״סר ׳יס דריב קשפ היפט ע״שה ירהש טרח יכה וקספ
 םידימ ע״כד ז״בדר םשג ג ■׳הנכ כ״כו ןפק תלימ תוסהל צ״אד
 וליפא רימחה דריב מ־בהד דיעי (שיק ןטשל ל״י) .ריסאד
 ירבדל יבמ םינורחאה ןכו .ד״כט רשפאד אכיה הלימב
 ¬ר ייש ט״ש ריציקו ־ח חוא ל״סחו ,םש א״ח ןייט םירסואה

 :םש ח״א ןב ןואגה קספ ןכו .ו״ט ׳וא
 קר סירמ אוה םא ׳ופו חיששעג הולש .יה ׳י^0 (יל

 קר וינפ רדחמו סיששעב הירעו השיכמ וחווטש
 שיש לכד הורקל רחומד הארנ חישששה ןס הירטה האור ובלש
 ס״רומ וקספש ומכו הירע האור ובלל ןניסייח אל קספה
 סילילצ םיסב דמוט אוה םאר .יב ןיד ד״פ ׳יס ליטל וחמישו
 ליטל ונירבדב ;ייעו .יג חוא י״כרב .שייט ירש םימל ןיח ובלו

 :דיסב סש ש־מ ד״י חיא .דדנ יס
 הארינו רחא חיבב איה ׳יפאו יוכו חיששענ הורט 0ש (זל
 חוא ז׳ר .הדננכ סורקל רוסא ןילחבש חיששע ךרד

 :ר חוא אנ ׳פ ח״א ןב .׳נ חוא ׳ד ללכ א״ח .־מ
 סציט שאר הארנו יונו הדגנכ סורקל ריסא םש ("ל
 לט םיקלוחה חטדל ךא םדגנכ חודקל דחימ ויכיט
 סח ׳מ חוא ןמקל ראובי רשאכ ו־׳כינכ םצועב לד ןרס
 חוא ל״שמכ ןדמחמיצע ינכמו קד ונבלו םילולצ סימל המיד
 ו״ל חוא לישל ונאבהש ייכרבב ירבדמ מ״כו .דיסב ׳א

 ׳ט חוא סש א׳חס מ״כו ש״ועי םילילצ םימל תיסשט המירש
 םשב ב״י חוא טיחס .שרטי־ב יוא ז״שסה אידהנ כ*כו .שייטי
 חיששעבש הורט דגנ ארוקהד ש״חפה םש'־שי מ םנמא .ב־ס
 לישמ יפל הארנ יניא תורקלו ריזחל ךירצ דבעידב וליפא
 יוסכ בישח קד דגבו םילולצ םימד גימרפה םשב ׳א חגא
 ונבחכ רבנו .ש־יע■ רוהרה םושמ ריסא היארב קר הירשל

 אוהש לכר מ*י חוא ריע ׳'םי ׳ח חוא נ״ט "ם ליטנ
 דרג ׳יס ל״שס ןייע רוטו .ש" שי דפטידב אצי ר הרה םושמ
 ירסא סיששמב הורטד עטאו .קיידו יוכו טדו ס״ד ׳ז תוא
 חוא ר״ע 'יס ל־שמכו אוה אמלטב אתכמסא ל*י ארקמ סל

 : ש״יטי ׳ז
 יוכו הנמס וינפ ריזחהו ודגנכ הירע החיה .ו 'י^?0 (לט
 הכומס איהש פ״טא טס םיגפ חרזחהבד טמשמ
 כ־כו .ח״ב .י־ב •היארב אלא הורש אנמחר ילח אל אכד ול
 ןוח 'יפאו שורק ךינחמ צ־א הורשבד ׳יסה ךישב זישמה
 ר״א .יו חוא חירסה כ־׳כו .דיכש שיכל הזו ירש וירחאמ א״ד
 :םש חיא ןב •ט סוא 'ד ללכ א״ח .יט חוא זיר.יז חוא

 ימ ׳ס ח־לו .שובלה כ״כו ׳יכו ימיש םצטש וא □ש (מ
 בור לבא .'ז תוא הסירפו ענק חוא וחימש
 אלא ירש אלד ובחכו הז ןידב לד ןרמ לע וקלחנ םינורחאה
 וא ויניע םצועו ודגנ הורעסשכ לבא הנסמ וינפ ריזחכ כ־א
 .מ*ב •הדננכ חורקל רוסא אמוס איהשכ וא הלילג אוה סא
 שימ .ב״קס זרכה כ*כו ׳ד חוא י״בנהב גי׳סנכש ואיבהו
 א״ס !ייט י״בנהב אייה ש״מי .סש ר״א .םש חירש .ט״קס
 אניד ןטטלו לדי ייכרבה סש םייסו ־ר חוא י״נרבה וילט
 .ל״כט םינורחאהו יכדרמהו חקורה תרבסכ ריסחהל ןניטקנ
 א־רגה ירואיב .םש א״ח .סס זיר ס״כו .יב היא ש־חנס כ״כו
 ןב .ודנ חוא ־ה ׳יס ע״ש ריציק •יז תוא ל״סמ .ב׳י ק*ס
 םינפ חרזחה ןהד ז״טכ סש בחכו .תורוהל שי ןכו .םס ס״א
 םינס;חרזחה אלי רחא דצל דסוטו יפונ לכ ריזחהש יב וריחהי
 .סש .איח .סש ז״ר .םש ג״וס .םש ד״א כדו .שיוטי דוחל

 ׳,. : 00 ח״א ןג .םס טיש רוציק

 יונו קוננכ סורקל רחוס חיששעב האוצ ׳א ׳י^□ (א
 ו״מל. 'וליפאו .ריסא ער חיר ול שיגמ סאו
 הדוס "ער סירל חלטומ הקשסהד ׳ג ׳יטס ט״ש "ם ןמקל
 .אמלעב ייסכמ חרחא תושר תקספה ינאשו רוסאד אכס
 .׳א •חיא ט״הגהב עהגכש ,ג״נק חוא וחימש ימ ׳פ ח״ל
 םיקממ א״ד קיחרהל ךירצ סאו ,יא תוא ריא .איקס איס
 ט״ט ׳יס ןמקל ראבתי הסיפמ אוהש ןייכ חירכ הלכס

 :׳א תוא ד״סג
 בהככ ׳א חיא ליפי ןייעו יסו הדגנכ סורקל רחוס 0ש

 : שיועי סנארי אלו הנממ קחרי וששנ רמושד

 אוהש י״פעא האיקמ ׳וכו סיששעכ האיצ □ש <ב
 חיא ע״חס .א״ערנה .ש״זנ .קיחרהל צ*א סואמ
 תיבג ׳א לודג קססשנד בתכ ׳ח •יס ןיס ביט רפסבו .יא
 רבנ השעמב ףנוטמ םיקסב היצמה םייקל לוכי סא רכיסה
 סנ אמליד וא הכרב אלב גורתאו בלול לוטיל ןימ

 ■ השעמ



 חרוא םייח וע ׳יס ש״ק תובלה
 הסונמכ אבישחד ארוקו הילע ולדנס חינמ אמוגב האוצ־ ב :איסבתמ אהו ךתאצ תא תיסכו ביתכד הלמה ראב
 תורקל רוסא וינפל האוצ וריבעהנ ג :הב עגונ ולדנס אהי אלש אוהו רתומ ול עיגמ ער חיר ןיאש ןויכו ״שש׳ירי,
 לש ףרגב יוהד ול תלעומ הציחרה ןיא רהנה ןמ הלוע וליפא ימד תרבוע האוצב ריזח יפו הדננכ ש״ארהיף־ילהה
 וניאו רוח ךרד אסכה תיב וידי סינכהש וא וידגבב הסוכמו ורשב לע האוצ התיהי ד :יער גיני ^*י ימי
 ורשב לע האוצב ריתמה ריתה אלש א״יוי ןירסוא שיוי תורקל םיריתמ שיה ער חיר חירמ !אדםחי גרמ

 אלא הנוי ׳רו ש״ארה ז

 םייחה ףכ
 .שרטי ירשד היאר אינה טידהבו רוסא הוצסה השממ

 : ספ עיחפ
 וליפא ט״המו ׳יכו אנמחר הלס ייסכבד םושמ םש <ג
 ואלר סמסמ הניאש לכ רוסא אמוס וא הלילכ
 טיט ׳יס ןמקל ןייעו .א חוא השירס ,אחלימ אילח היארב

 :דיסב סשל ונירבדבו יא ־יטס
 ארוקו הילט ילדנס סינמ אמינב האיצ .נ ׳יעס (י
 אלו וטינ יבגל ליטנ לרנסד ןנירמא אלו ׳וכו

 בחכי ׳ב סוא חרט .שיארס םשי י״נ .יוסכ בישח
 םאד ׳זנה שיארה ירבדמ היל טמשמד ׳א חוא רימאמה
 סוסכל אמינה לט ולנר חינמ םא ינהמ אל ךמי היכ

 יוסיכ ןניטבר רנחסמ יכהו .סוסכל .בישמ וסיג ןיאד
 ׳סב שאייט י״רהס כ*כו .דיכט רורב לינכ רחא רבדמ
 היהד אליממו םש בחכו ח־ל ׳יס חיאח םרוהי סיב
 .ש׳יטי יוסכ יוה אל ךינ ייסכר .םירביא ראשד יוסכב
 םחל ורססב לד ברה ביכו .הויסינכ יתב ברה ואיבהו
 .׳א חוא ט־הגהב בימב אי׳י ואיבהו ב״ע א־י ךד הדוהי
 אל הידיד לנר יוסכ אקודד יל ארבססמו ׳ב היא ליפי
 :׳3׳ואםשאיי .םשייחל .ינהמד יאדו ינירחאד למייסכ לבאינהמ
 ןבו ׳וכו ארוקו הילט ולדנס חינמ אמוגב האיצ םש (יי
 ןאכמ ןילשלושמ וידגבו ךיגה לט בשויה קיניח
 בושח ךרנהס רבד סוש הארנ ןיאו ץראל הטמל דט ןאכמו
 תויסנכ ימב ד׳בהו .םש ייב ,הדגנכ סורקל רסומו יוסיכ
 חוא א־סכה כיכו .׳א חוא ליסי ׳נ חוא םיסנהב ב*מב אייו
 ׳יטסב ליז ןרמ שימכו ונממ ול טיגמ טר חיר ןיאשכ ונייהו .יא

 :יא חוא ליטל ןיימו .םש ל״סיה כ*כו הז
 רמא דנב היהו ׳וכו אריקו הילט ולדנס חינמ םש<י
 יוסכו .יא חוא זישס .ארק הלח יוסכבד המודכו
 האוצ הב הסיכו תוכחמ ךרג ומכ הל דחיימש 'יפשא ינהמ
 .יא חוא א״א .איסכחמ אהו אנמחר הלח יוסכגד ינהמד

 :יא ׳יטס זיס "ס ןיימו
 רסאב האוצ !יסכמ ןיאו .הסוכמכ הבישחד םש (י
 ח״ס .ויכממ האיצה האציש ךינל קיזמ יכ םח

 .יג חוא ליסי .טייקחח ׳יס
 :׳א חוא ליטל ש״מ ןיימ ׳וכו טר חיר ;יאש ןויכי םש
 היה םא לבא ,הב טנינ ולדנס אהי אלש אוהו םש (ט
 ולדנסב קובד קאפ ךא רוסא הב טנינ ולדנס
 קססד הנוי ׳רהכ.אלדו ,רוטהו שיארה .םיינסרה ,שממ
 ,ייב ,שממ ולדנסב הקובד איה כ״א אלא ירש טנונ ךא'

 :׳א חוא ז״טט
 איה וח טדי .הב עגונ ולדנס אהי אלש אוהו םש <י
 ש״ארה םשב ייב בחכו אטישסיא אלד אימב
 בחנ שיק ארק סאו ,שיוטי ארמוחל ארוסיאד וקיח לכד
 ל־יק תוכרב קססנד תוכרבה רוזחל צ״אד ־נ חוא חרטה

 ר״סאסה ירבד ןימינ ןכו /א תוא זישסה היכו ,שיוטי לקהל
 בתכו .׳נ חוא ריאהכ אלדו ׳יא חוא הידמה גיסו ׳ב חוא
 םילמ ימב אטיששא אל איטבהר ןייכ אימ א״יד ייחלכ
 אלוקל ןנילזא ןנברדמ אלא וריסא ןיאד ןויכ 'אמיגב םיכופשה
 ביס א*י ואיבהו .םהב עגינ ולדנס ׳יפא תורקל רתימו

 :׳ג חוא ייבגהב
 ולדנסשכ הז לכו .הב טגונ ולדנס אהי אלש אוהו םש (אי
 אכיאד יליפא ילגרמ לדנסה ץלח םא לבא ולגרב
 ,הזמ לודג יוסכ ךל ןיאד רשר אטישס ולדנסב הקיבד האיצ
 ומכ אוה טישפי בתכו םש ז״שמ יאיבהו ׳ב חוא חילפ
 גיס איי .ב״ט א־יר' ייחלה כ״כו .דיכט שיכו תיששעב האיצ

 : יב חוא י״בגהנ
 אלש רסחל ׳ה יאריל יוארד ׳א חוא ליסחה בתכ <בי
 םהנ סנכנש םילענמב אסכה חיבל סנכיל
 ניכהבל ותסינכ םדוק הפי הפי םהיחמח חנקי וא ניכהבל
 ותסינכ םדיק אקוד ואלו .ב״נ חוא ׳נ ׳יס ןייעי ל״כע
 ולדנס חנקל ךירצ אסכה י חינמ וחאיצי ךכיח אלא גיכהבל
 ןנישייורד אסכה תיבמ האוצ יב קבדנש אששמ שי סא הפי

 ולדנסב הקובד. האיצד ולגרב ילדנסו רצי רשא ךרבי אמש
 :ליזנכ ריסא ילגרב אוהו

 האוצ ס״שה ןושל ׳וכו וינפל האוצ וריבעה ׳נ ,יעס (גי
 ךרג וינפל ןיאשונש םדא יישר ׳יפו חרבוט
 נ י ןיד ש״ק תוכלהמ גיס ׳יס סיצמדהו .וריבעהל יער לש
 קיספהל ךירצ םהינשבו .סיסה ינפ לע הטש התיהש ןינכ
 ינס וירחאלבד י־ב בתכו ׳נ ׳וא ז״ר ש״מכ רובעתש דע
 ויניט אלמ קיחרהל ךירצ וינפלמ לבא א*ד ונממ ורבטישכ
 חמקל רוסא בתכש טישב ןאכ וירבד חוימחסמ מ״כו שרעי
 ׳זנה קדה יסכ איהש רמול אלא המכ דע ׳יס אלו הדגנכ
 סיקממ איד קיחרהל ־ךירצ וירחאלמד ׳א ׳יעס טיט ׳יסב
 כ״כו .ש־וטי וינימ אלמ קיחרהל ךירצ וינפלמו חירה הלכש
 תקחרהב ינס וינפלמ יליסאד בתכו קליח חרה והימ .שובלה
 ג״קס זיטה םנמא .יד חוא ר־א וירבדל םיכסהו ש־יעי א*ד
 ׳נ חוא חירסה כ*כו טושפ סח בתכו ליז ןרמ ירבדכ בחכ
 ."בנהב איי ,׳א חוא ח־קמבניוסה כ״כי .ח׳גהכ אלדו בהכו
 בחכש ׳3 חוא יישמ ןייעו .רקיע ןכו .׳ב חוא ליסח .םש זיר
 הלפתבו סיחוכרב אלב ארוקו רחמ אחגילח אכיאד אכיכ לכד

 : שיועי ללפתמו רזומ וניא
 ןויכד ׳וכו רסנה ןס ־הליע וליפא ־וכו ריזמ יסו םש (יי
 ןסור אל ותאוצמ םויה לכ ויפ ךלכלל וכרדש
 ביוס׳שובל .הנוי ׳רה םשב .ייב .יער לש ךרמ םיל ןניניידו

 !•םשי חיקמב
 יוכו וידגבב הסממו ורשב לע האוצ החיס ׳ד ׳יעס (וט
 דגנל דגב ןיב אלא ורשג לט החיה אל סאו ־
 זיר .יה חוא ר״א .׳ד חוא מ*רס .ו״קס אימ .ירש עיכל

 היא



 ףכ םייחה וק ׳יס שיק תוכלה
 ססב בסנש םש זרב ןיימו ,ויכ חוא ׳נ ללכ א־מ .יד חוא
 ססצס לע םירימחמ ויה םינושארה םידיסמד האריה •ס
 חופיט שיכו סילנר ימימ יפימ ׳יפא םהידמ לט היהי אלש

 :האוצ
 הב ןיאו ודי לט איה םאו ׳וכו וידגבב הסוכמו □ש (ןט
 לט איהו המיר ךלהו אסלטב ךילכל אלא חושממ
 .ג*,רס אדר .הדגנכ סורקל ירש המיז ילימלסד אימוד ודי
 הדגנכ ארוק רסא םדאד טמשמ הדגנכ ןושלד שיבלה גהכו
 ומצע אוהד ראובמ הארי ייבב ןייממה יכ אקוד ואלד לי׳צו
 ייב איבהש יירחמד ק חושמל ןיא אנידל והימ חורקל כ״ג
 אלד ראובמ ייבבש איגשרה ירבדמ לגא ירשד חמאנ ראובמ

 חוא איאב גימרפהו .ליכמ שיוטי הסוכמ אוה םא אלא ירש
 ךוכיחו העיז ילומלמב ךלכולמ וידיש לכ אפוג איה יאדיד בחכ *נ
 אללכו וידי ליטיש דט הלססו שיק חורקל רוסא שארה
 רחומ רחא םדא קרו הלפחו שיקל כ*ג יטנ הדומסל ייטנד
 •ליכט ןיבחו ייב ןייעו אוה האיצ ללכב ואלד הדגנכ תורקל
 עיכד חרכומ רבדה ןיאד גיקס איס למ סלוט יימ כ*כו
 גיהכג םגד ליי אדסח ברכ סיקסיסס חטישד .הזנ םידימ
 הנממ חננוא םדא לש וחטדש חאפמ יתומצט לכ םישמ ריסא
 ןיאו רימתהל שי כ״טי צ־כט שיוטי חוסמלמב ןיבמרס ש׳מכו
 רחוס םירחא קר אלא וידי ליפיש דפ ומצט אוה חודקל

 :טיי חוא ןמקל קיטו .הדגנכ חורקל

 בחכ .יוכו רוח ךרד כיהבב וידי םימהש וא םש (בוט
 וידי טשפו כיהבל ונינ שי הציחמ ליז יישר
 חורקל ריסא סיל יאד רואמה בחכו .הציחמה ןמ םינפל
 ןינטב ויס חוא ד ־יס לישמ ןיימו .דיקס א״מ .כיה3 רגנכ

 לש חוציממ ןידב ג״פ ׳יס ןמקלו כ*הב3 וידי סינכמה
 :דיסב כיסב

 ומעטו .אנוה בר ירבד והז .תורקל ןיריחמ שי םש (יח
 ססה י״שר ׳יפי הי ללהח המשנה לכ ביחכד
 אוה םירסוא שיו םירביאה ראש אל לבא ללכב סה םטוחהו

 ז־ס .ייב ׳ונו סנרמאח יחומצע לכ ביסכד ומעטו .אדסמ בר
 הרוקו רחמ ארק םאו .ויה קיס אדנ ׳ה תוא סיוט .גיקס
 .אחנולפ קפסנ אלוקל חוכרב קפס ל״י ג״הכד תוכרב אלב

 :ג״י חוא ףוס ליעל ןיימו -נ חוא ז׳שמב גיסרפ

 םוקמב אלא ורשג לע האוצב ריחמה דיחה אלש אייו םש 1טי
 יוכו שיבלמ אלב הילאמ חיסכנ איהש
 יפלו .רוסא הזנ סג םירסואה ירבד יסל ביאו
 וליפא רימחמה ירבדכ חושמל ןוכנו ליז קמ שימ
 אלב הילאמ חיסכנ איהש םוקמב ורשב לע האוצה סא
 ליח חיבס כ־גו ,רוסא וידי יליצא חחת ןיגנ שובלמ

 ודי סינכהש ןויכו רוסאד אדסמ ברכ ליק הכלה ןינעלו
 ירהש שיק חמקל רוסא חוצקמ תופנוטמ וידי .ןיבו רומב
 םינואג הסכו וירבד ףוסב בחכו אנוה ברכ קספ םיגמרה
 יואר ךכו תופנוטמ וידי ויה סא חורקל רוסאש אוה
 אנוה בר ירש אלד םישרפמ םיד ןויב ז״סלו .חושמל
 םישובלמ אלב הילאמ הסכתנ אוהש וידי יליצא ןיב ןינכ אלא
 וזב ףא אדסמ ברכ ריסחהל יואר כ*א רסוא אדסמ ברו
 סיבה סש םייסו .ד חוא זיר ביכו .ל״כט טישב הארנ ק1
 םא רומ ךרד סינכהש וא חוסנוטמ וידיג יאדו וסימו לית
 שיק ארוקו יקנמד ידימב וא רורצב וידי חנקמ סימ ול ןיא

 זכק
 ג״הנכש ואיבהו ליכמ ד ׳יס ףיס ליטלרכ ךרבמו

 :׳ב ׳וא י׳בגהג
 חואב לישמ ןייע .רימחמה ירבדכ חושעל ןוכנו םש (1
 .רקיע ןכו ז״יו ח׳בס סעד יסנ ןנש םדוקה
 ונלבקש ליז ןרמ ירבד אלא ונל ןיא ונא !יליקמ םיש י״פטאש
 ;ליז ןרמ ירבדל סדומר הגהב ליז םירוס חטד נ״כו ויתוארוה

 כיכ .האיצכ וניד ורשנ לע ערז תבכשו .ההגהב םש (אכ
 אוה חל ןיידע םא םייסו היהוי חטלה ל״ירהס
 ףשפשמ ררגל ליכי וניא סאו ונררני םבי סאו בסיה ונחנקי
 ׳יעס עירח ׳יס עישב ןייעו .יז חוא ר ׳א ואיבהו .כ״ע םימב
 ןידה ןמד ׳ו חוא מ*דו י״ימנה םשב יינב םש טמשמו .א״י
 הזג א״מה םיממ מ־הו .ם״וטי ארמימ דצמ אלא האיצכ וניא
 בחכ ׳א חוא עיסה והימ .יד חוא זיר כ״כו .ו־קס ־יסה
 יחכ םיאצמנ םש יכ יסונ לע ערז תבכש רוסיאד רהוזכ שרנ
 חומשגל היסיג חישעל חיסיטה םתוא ףיטמל האמוטה
 האמיט ןינעבו ה״ד ־ד ףדק״הור ׳שב ןייעו .ש״יטי חוקישעס
 החיא סלגחמ םויה וחוא לכ יכ ל־ז ירומ ליא ל״זי בחכש ירק
 רבד יולג איהש אלא לבט סא ףא וחצמב חרכינו האמוטה
 לגע אצש ז*-כ דימח םש הלגנ אוה לבט אל סא לבא טעומ
 ־ד*ק חוא■ ׳ז ׳יס רימש ןרוסצ ־וקב עומב א״רימהי .ל״כע
 אקיד• אוהה םויב לניטו ירק האורהש איה חרוססד בחכ

 "סיגהיל כ־עו •ל״כע ירק לש קיזמה החמנ יוארכ, הדותמו
 ןילביט םהל רשפא םאו אוהה םויב ןיירקל לובטל ־ס יארי
 שי ריעו .הרהטב ללסחסלו קיזמה תוחמל ידכ הלסחה םדיק
 םייב מ*הםחל ׳יפא לובטל םיגהונש השעמ ישנאו םידיסח

 הפי גהנמ הזו הרהטבו השודקב דומללו ללפתהל ירכ אוהה
 הלטמל םתרותו סחלסח הלעתש ידכ ונמיה הלעמל ןיאש אוה

 תוצמה רעשב ןייעו .ביט תכרב אבח םהילעו הרהטבו השודקב
 הלילה ישורדמ ׳ז שורד תונוטה רעש לע שישבו אצת יכ ׳ס

 :זימאש חואב ןיימ דועו .קיודו יז תואו ׳ד חוא
 וידגב לס איה םאד עמשמ .האיצנ וניד םש <בכ
 הסוכמו ורשנ לע איה םאו עיכל ירש הסיכמו
 לבא .םש זיר .סש ריא .םש אימ .אחיימק ארבסל ירש
 ומצע חנקי אלש רהזי יושנ אוהש יס ויס ׳יס בחכ הילשב
 תבכש אבי סאו .גוויזה רחאל ותשאמ שריפשכ שובלש קולחב
 הפי ץחירשכ אל םא שיבלי אל הביס הזיאמ קולח לע ערז
 אלש דחא דיסמ לט ס״קח ׳יס סיס ביכו .םש ריא ואיבהו
 ע׳גי אלש ערז תבכשל איאש שמשמש קולח ותואב ךלוה היה
 ץחור היה יחממ שמשש רמאו .םירע שמשמ היה וא דגבב
 ז״רו םש אימ ואיבהו .שדטי הטמלו ורוביטמ ןיסח םימב
 שסשפיש לובסל לוכי ןיאש םידאל בוטש בתכ םש ה״לשבו .םש
 םש ריא ואיבהו קובדה ירקס ןמ רהסל ותודעו םידי םיסב
 וחמימ שמשש יפ בתכש ׳ו חוא תמא חסש ׳יקב יילסא ןייעו
 רוצעי אלו הלוח אוהו רוהס אל רשא הרקמ ול■ סרק וא
 רוציקב ינישל קיחטאו .שיוטי םידי תציחר השעיש לובמל חנ
 הלמה .לובטל ליכי וניא סא ותושעל םדא לכ ■לכויש ידכ-
 הבבוסאו יסכ ןויקנב ן׳חרא ףכו ו״הב אשדיק דומי םשל רמאי
 תציחר אהחש איוא ׳ה ךינפלמ ןוצר יהיו .יה ךחבזמ חא
 םשכו האס ־מ לש היקמב יתלבט ולאכ יל תבשחנ הלא ידי

 רסנב הלטמל יתמשנ רהטת ךכ הטמלמ ימצט רהטמ ינאש
 ןסרי כ*מאו ׳ונו םפונ יהיו .םימלוע רוצ ־ה םשב רוניד
 יה ויו יה דוי .הזכ עט םש תויתואב ןייכיו ויפכ קיקנב

 לכ חס)



 םייח וע ׳יס עמש תאירק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 סשח א״י םשנ םש
 'ופרנ ט .׳ל אמוי
 ׳ו ימלשורי י ה״כ
 ש־א׳רה ואינה נ־ע
 םשנ א״נשרהו

 : ריסחמה ירבדכ תושעל ןובנו ויד' 'ליצא ןוגכ שובלמ אלב הילאמ הסכנ איהש םוקמב אלא
 הסוכמ איה וליפא תעבט יפב האוצח ה :(כ״י תוכלה ל״ירהמ) האוצכ וניד ורשב לע ערז תבכשו הנה
 טעמ וינפל היהט ו :בשוי אוהשכ תיארנו דמוע אוהשכ תיארנ הניא וליפא לכה ירבדל תורקל רוסא
 אלא לעומ לוטבה ןיאוי .הבע קורה אהיש אוהו הדגנכ ארקיו הב קוריש קורב הלטבל לוכי האוצ

 יפל

 םייחה ףכ
 ןימי די לט סימ הרמי הלחתו .וידי ,ב לט תואו חוא לכ
 תואב כ״ג ןימיו לאמס לט סרעיו סטושס דוי תואב ןימיו
 יולימ לש ׳ו תואב ןיומיו ןימי די לט םימ הרעי נ־חאו ׳י
 רוזחיו דנה ו״אוב כ״נ ןיומיו לאמש די לע הרעיו ריויה
 די לע הרעיו ד״ייה יולימד ד תואב ןימיו ןימי לע הרטיו
 ראש ךרדה ז־׳ע קו .־זנה ׳ד חואב כ״נ ןיוכיו לאמש

 : סיממס הרשע די כ׳ע הרעס אצמנו תויתואה
 םימעפ ־י ונימי די לע הרעיו הנושארבכ בושי ב״חאו
 לכב ׳זנה תויתוא דדיה ןיוכיו וז רמא וז םיפוצר
 דריה יולימד ׳ו חוא ב־ם הטושפ ׳י יא םטפ ׳א תוא םעפ
 דיב השעי ז־רעו רדסה הז לע תויתואה ראשו ־ד חוא נ*פ
 'מ ושענ היס ׳זנג ןימיו םיפוצר םימעפ ׳י הרעי לאמש
 ׳יס ןמקל ינירבדב דוט ןייטו .ריכמ האס ׳מ רגנכ תוליטנ

 :־ה תוא ם״מ
 ס־.* שיש םדא ינב ׳יכו תעבט יפב האוצ ׳ס ׳י^0 (גכ
 םדה בגאו דיסח םד םהמ בזו םירומסה ילומ
 םילוכי םניא ער חיר ול םיו תשפוטמ החורס סחיל אצוי
 תונעל אלו הרות דומלל אלו ללפתהל אלו ש׳ק תורקל
 ןמז לכ םינהכ תכרב ךרבל אלו השודקבש רבד לכו םידק

 םדה םא ער חיר שש ןיא םאו .םהמ חחוש החורס החילהש
 אמהוזה םוקמ תציחרב הנקת ול שי יעמהמ אצוי החלה וא
 אוה םא עדוי המבו .הנקת ול ןיא תעבטה יפס אוה סאו
 יוה !ינור־םנ הייחד ךרד אצוי שא תעבט יפס וא יעמהמ
 .תעבט יסמ אוה ומצעמ רידת דרויו חתיש םאו יעמה ןס
 תוא ח״וט ר״בהו ׳ל 'יס ב־ס ז״בדרה םשב ע״הנהנ ג״הנכ
 ל״סח ׳א חוא ז־ט •יס ר״א ׳ג חוא בייס .חיקס א־מו ׳ה
 ד־בהו יל •יס ב׳ ח ז־בדרה םשב ג־הנכה שימ סנהו ׳ס חוא
 םש בותכו ודנש ׳יס א״חב איה ונינפלש ׳ושחב 'זנה ׳וסה

 ;ויכד םתה אמטט ביהיו הנקת צ*א תעבטה יפמ אוה םאד
 יפב הכמ םיש הרומ ומצעמ רידת תתושו ריר םש ןיאש
 היגה ןכו שרטי ותכמ םדכ יוהד שומימ תיב סב !יאו תעבטה
 תומוקמכ הארמבו ׳ז וא ז׳ר כ״כו .ח״קס א־ס ירבד לע ךיאיה
 ׳דחוא ד״סחפ כ״כו שיועי ס״ט אוה אי׳מבד במכ ג״ל חוא
 תרמא ׳ושת הזש ןיבהש 'ק חוא ל״כזהכ אלד בתכש ש״יטו
 ׳ה ׳יס ע״ש ריצ־ק כ*כו .םרעי ע״צג ז״נדרה ירבד חינהו

 :מ״קסאדנ לט ע״ח ׳נ חוא
 ׳יפא ארק םאו ׳•יכו לכה ירבדל תורקל רוסא □ש (דכ
 רוזמל ךירצד סט תוא ׳נ ללכ א׳סה בסכ דבעידב
 תמשנב םש ןייעו .ללפתהלו רוזמל םא ע׳יצ הלפתבו תורקלו
 דרי תוא ר״א אינהש ל־ז ן״נארה ירבד איבהש ׳ו חוא םדא
 רוזחל ךירצ בקנב םוקמ ותואב האוצ אצמו ללפתמכ בתכש
 ןנברדא רבעב ׳יסאד ל״ס ן״בארהד ל״יד וילע בתכו ללפתהלו
 יאדובד רבק לש א״ד ךות ארקב מ״כה ם״מכו ללפתמו רזוח
 ׳יעסב ע״שה קשפל לבא רזוח יכה ׳יפאו ןנברדמ אלא וניא

 וניאד סושמ רזומ וניא ם״קב וליפא םילגר ימב קשפד ׳מ
 רוזמל צ" א תעבמ יסב האוצב ס״סד הארנ ןנברדמ אלא
 תחנמ ןייעו ש׳ועי רזומ וניא הכרב אכיאר אכיהד הלפחב
 .׳ג חוא ד׳החסס וילע שריו ט־י חוא ףוס ג״י ללכ ןרסא
 כיאו .עדו הד ףיס ׳ז תוא ד״ע ׳יס ונירבדב ןייע ריעו
 ארוקו רזומ ש*קב ל׳בס ל*קו אהגילפמ קיסנ הל סז !ירד ןויכ
 גיי תוא צ*שמכ ללפתהל רזיח וניא הלפתבו היתוכרב אלב
 ןיוכחי הדימעה תרזמ רסואש ן׳״ש אצמל רשפא סא קר אלא
 ןייטו .רובצל הרזח רמול ץ״ח היהי ומצע אוה וא תאצל וילע

 :ג*; תוא ןמקל

 םיסנ המוקמבש ינפמ ׳וכו השיכמ איה וליפא □ש (הכ
 .םובל .י״ב .א״ט ׳ל ךד אמוי ארמג .אמהוז

 :׳ס חוא השירפ

 םי ה״לשה בסכ ׳יבו לכה ירבדל תור־ול רוסא 0ש (יכ
 יס יקנ אהיש דימת םדאה האריש ררועתהל
 וליפא םש ראשי אלש בטומ ומצע חנקיש ולש תעבטה
 חנקמש ירימ ךל ןיאו .ד״וי תוא ר״א ואיבהו .כ״ט האיצמ והשמ
 אקוד ומצע חנקל םדא לכ רהזי כ״עו םימה ומכ בטיה
 האוצמ והשמ ראשי אלש בטיה ומצע חנקל לכויש ידכ םיסג

 :לכה ירבדל תורקל רוסאש תעבטכ יפב

 תיארנ הניא םא לבא .בשוי אוהשכ תיארנו □ש (יכ
 הנחינ אלש רתומ בשוי אוהשכ וליפא ללכ
 ׳וא ח״רס .םש השירפ .י״ב .םש אמוי ארמג .ם״המל הרוח

 :הט תוא *נ ללכ א״מ .׳ו ׳וא ז״ר ׳ה

 ומצע םרא ותואל זטו .בשוי אוהשכ תיארנו םש (חכ
 הסוכמ אוהשכ ולצא תורקל רחוס רחא לבא
 א׳קס {ןיס א״פ ־יס א״מה ירבדמ והימ .םש ז״ר .יידגבב
 שיהממה כ״כו .םיעיכ ולצא סורקל ריסא רסא םגד עמשמ
 ג׳מרפהו השמ דמחה תעד לבא .םש ע״ישי .םש
 תורקל ירש רמאד ז׳ר תערכ הארנ ׳א תוא א״אב סש
 ונירבדב דוע ןייעי .ם־יטי וידגבב הסוכמ אוהשכ ולצא

 :׳ז חוא םשל
 עמשמו וכו הבע קודה היהיש אוהו .ו ׳י£7ס (טכ
 ןירוכע ו־הי כ״אא הלטב אל םימב האוצד אהימ
 .׳א קרפ תוכרב תכסמב ךיירה תוהגה .ןכותמ הארת אלש
 .ט״קס ש׳החס ׳ט חוא א־א .ט״קס א*מ .ט״הגהב גיהנכ
 םחהד תיששעב האוצל ימד אלו ׳ו תיא ל״סמ ׳ימ תוא ז״ר
 גדנאד ל־רד ם״החמה בתכו .םש א״מ .אוה אילטס יושכ
 טיקס סיט ־יס א׳מב ליעלדכו יוסכ יוכ םילולצ סימ םנד
 םש א ׳א כ״כו .לטע תיששע ומכ אילעס יוסכ יוה אל מ״מ
 אה בתכש ג־ע א־י ךד י׳מלב ןייעו .טי׳קס א״מ לע ע״חו

 יאה ילוכ יבישמ אלד םימטימ םימב יריימ פ־ירה חוהגסד
 יוהילד



 חכק םייח וע ׳יס שיק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב רתוס תיבב האוצ םא קפסכ ז :הלטב אל הב עלבנו חומינ קורהו דימ ארקי אל םא לבא העש יפל

 םש נ .ו׳גאיה הב שיש הפשא תקזחד םושמ רוסא הפשאב האוצ םא קפס האוצ הב ןיאש תיב תקזחד תורקל

 א!ש'לכי !,!למב אלא םיליגר ימ דננכ תויןרל הרות הרםא אלד םושם רתומ הפשאב ייפא םילגר ימ קפס לבא האוצ
 "ברו0׳ותה "׳־סל קפתסהל יוארש םוקמב ארקי ה :ורזג אל ןקיפסבו ןנברדמ אלא רסתימ אל לפנש רחאוחולק לש דומע דגנכ

 ש-איהי ' המי רוזחל ךירצ ןיא וב קפתסהל יואר םוקמה ןיא םא לבא תורקלו רוזהל ךירצ ב״חא האצמו האוצב

 'סית 0 :תורקלו רוזחל צ״א קפתסהל יוארש םוקמב ןאצמ ׳יפא םילת ימוס תורקלו

 רוסא

 םייחה ףכ
 ב״מב א״י ואינהו .ןירוכעב אקוד ןכל יוסכ יוהילד

 :׳ה חוא ט״הגהב
 טושפ הארי ןאכמ ׳ונו הנע קורה היהיש אוהו □ש (ל
 דריו תופנוטמה תואובמנ קושב דמוע סאד
 שיאה י״קושב ונדועב ןהו חיר ןאכ ןיאו םהילע גלשה
 ו״קב איתאו ךרבל יצמ ריפש ש״ק סורקל וא ךרבל הצרי
 הסוכמ סא ש״כו דימ חומנש ךא ינהמד הבע קורמ

 י״כרב ,חיר סש ןיאש לכ תורקלו ךרבל יצמ ריפשד גלשב
 רוציק /ו תוא ׳ג ללכ א״ח .סש ל״סח ,ש״ועי ׳ב תוא
 תוא א״אב ב״פ ׳יס ג״מרפה כ״כו .׳ו תוא ׳ה ׳יס ע״ש
 וליפא ןשע יוסכ לבא .ש״ועי יוסכ יוה םישורק םימד ׳ב
 /ד תוא ל״פי .האוצל אלו הורעל אל יוסכ יוה אל הברה

 :׳ב תוא ב״פ ׳יס ןמקל ןייעו
 היה סא ה״הו .׳וכו תיבב האוצ םא קפס .ז ׳יע□ (אל
 הז ירה םיבלכ תאוצ קפס סדא תאוצ קפס
 וירבד ואבוה ז״איר .הפשאב רוסאו תיבב רתומו קפס
 ואיבהו .ט״הגהב ג״הנכ .ותימש ימ ׳פ םירובגה יטלשב
 אכיאד אכה ינאשד אריהנ אלד וילע בתכו ׳ז תוא חירפה
 האוצ ןניזח יא לבא האוצ הב ןיאש תיב תקזחד הקזח
 תורקל רוסאו ארמוחל אתיירואד אקפס ןניעדי אלו
 יוצמה רתב ןנילזאד בתכ י״קס א״מהו .ד״כע הדגנכ
 רוסא תיבב וליפא םיבלכמ רתוי תוקונית ןייוצמ סא
 .ש״ועי םיבלכב ןנילת רתוי םיבלכ םייוצמ הפשאב םאו
 הפשאבד יל הארנ ח״רפה ירבדד בתכו י״בגהב א״י ד״בהו
 חיכשד הקזח הפשאבד .רתוי ןייוצמ םיבלכה ויהיש וליפא
 ןנילת םדא תאוצ וא םיבלכ תאוצ סא קפס שיו האוצ
 ש״ועי י״קס א״אב ג״מרפה תעד נ״כו .ד״כע רימחהל
 ׳יחב הארנ ח״רפה ירבדכד י״קס א״מ לע ע״חה כ״כו
 תיבב אילשב רמתא ה״ד א״ע ט״ע ןישודק א״בטירה
 ל״והו היתקזחמ תיב היל קיפנ תיבב אילש שיד ןויכד
 התעו .׳ה תוא ר״מאמה תעד נ״כו .ש״ועי אילשכ
 םיקולמ םה ח״רפה ירבדד ׳זנה ׳ופה לכמ תעדל התארה
 בתכש םתוושהל הצרד ש״החמהכ אלדו א״מה ירבד םע
 שי כ״עו .ש״ועיכ הצחמ לע הצחמב ירייא ח״רפהד

 :םינורחאה ש״מכו ח״רפה ירבדכ רימחהל
 םכרד םאו .האוצ הב ןיאש תיב תקזחד □ש (בל
 תוקוניתה ליבשב יער לש ףרג תיבב סינכהל
 םא האריש דע תורקל רוסא םילגר ימ לש טיבע וא
 אצמו ארק םאו .היתקזחמ קלתסנ תיבכ הזד םש אוה
 ב״מ א״י .א״ע ב״יד י״חל .תורקלו רוזחל ךירצ כ״חא

 :ז״ל תוא ןמקל ןייעו ׳ו חוא ט״הגהב
 וליפאו .׳וכו רוסא הפשאב האול םא קפס □ש (נל

 ןוגכ האוצ סש שי סא קפסש רחא םוקמב
 רצחב ש״כו .רוסא האוצ םש תויהל ךרדש םיתבכ ינפל

 ט״ע ׳יס ז״ט .האוצ םש תויהל ךרד ןיאש עודי כ״אא
 ד״נק ׳יס ג״מרפ ןייעו .׳ט תוא ׳יסה הזב ז״ר .א״קס
 סא ךרומה תיבב ללפתהל ןיאד בתכש ׳א תוא ז״שמב
 מ״מ תרחא תושרד ירש דומלל ךאד ךנוטמ םוקמ הילעב
 רוציק ואיבהו .ד״כע םימשבש ויבאל וניב קיספמ הלפתל

 :׳ד תוא ׳ה ׳יס ע״ש
 ןיימ ,׳וכו רוסא הפשאב האוצ סא קפס □ש (יל
 ךד םירישכ ריש לע י״בשר ירמאמ רעשב
 סרוג תופנוטמה תואובמב ת״ד הרכזכד בתכש נ״ע ג״ס
 ׳ס ל״ז ח״א ןג ברה ואיבהו .ש״ועי לוחב שדוק סינכהל

 :ב״כ תוא אב
 רתומ הפשאב ׳יפא םילגר ימ קפס לבא □ש (ייל
 אל יאד ער החיר ןיאש הפשאב אקודו ׳וכו
 תאירקד ג״פ מ״כ .הסשא םושמ היל קופית יכה אמית
 ר״א .׳ד תוא ז״טע .חונמ דה םשג ו״ט ןיד עמש

 : ׳ט תוא
 תתושו .׳וכו חולק לש דומע דגנכ אלא םש (יל
 א״מ .אתיירואדמ ירשו דומעה דגנ בישח אל
 ׳ג ללכ א״ח .׳ח תוא ר״א .ש״ארה םשב א״י ק״ס

 : ח״כ תוא
 ךירצ .׳וכו קפתסהל יוארש םוקמב ארק ׳ח ׳יעס <זל
 הבעות םיעשר חבז םושמ .תורקלו רוזמל
 הז ןיד הנהו .ב״י ק״ס א״מ .י״ב .םוקמה קודבל ל״ווהד
 רוטהש אלא הלפת יבגל ב״ע ב״כ תוכרב ארמגב רמאנ
 םש בתכו •ח״בהו י״בה ש״מכ ש״ק יבגל כ״ג ונממ דמל
 םש ׳ותה ובתכו .הבעות ותלפת ללפתהש י״סעא ארמגב
 ללפתיו רוזחיד ׳יפ י״רו ןוקתל לכוי אל תוועמ יוהו ל״זו
 ותימש ימ ׳ס ש״ארהו הנוי וניברו פ״ירה כ״כו -ל״כע
 תוא ז״ר כ״כו .ש״ועי ללפתהלו רוזחל ךירצש י״ר ירבדכ
 ע״ש רוציק /ו תוא ל״סח .ג״ל תוא ׳ג ללכ א״ח ,א״י
 ש״וע בתנו .ב״כ תוא אב ׳ס ח״א ןב .ד״וי תוא ׳ה ׳יס
 הכרב ששח וב ןיאו אתיירואד איהש ןויכ ש״ק ןכו א״חה
 צ״א תוכרב ראש ש״כו ז״מהב לבא ארוקו רזוח הלטבל
 ה״סק ׳יס ע״שב ןמקלו .׳ז ׳וא סדא תמשנבו ש״ועי רוזחל
 ארוקו רזומ ש״קד םש ע״ש רוציק כ״כו .ש״ועי ׳ה ׳יעס
 רזוח וניא ןוזמה תכרב ׳יפא תוכרב ראשו תוכרב אל3

 :׳ג תוא ב״צ ׳יסל ונירבדב ןמקל דוע ןייעו .ךרבמו
 אקוד עמשמ תורקלו רוזחל ךירצ כ״חא אצמו □ש (חל
 קפתסהל יוארש םוקמב ללפתה אה כ״מא אצמ
 אקודו ,ב״י תוא א״א ג״מרס .ללפתהלו רוזמל צ״א ול ךלהו

 אצמב



 םייח זע ׳יס שיק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 ה״כו ב "כ ׳ופרנ א
 רוט ב יאמ י3רכי

 םש ג א״גשלהו
 ס״גמרה ד ׳מנ3
 :ש״ק׳ ׳כצהמ 3*63

 :םיפיעס ׳ב ובו .םילגר יימ דגנכ תורקל אלש זע

 עקרק 'בג לע אנש אלו רתומ זאו םימ תיעיבר ןכותל ליטיש דע םילגר ימ דגנכ תורקל רוסאא א
 םה ויה אנש אלג (ז״פ ׳יס ל״ע טיבע ןידו) םהל דחוימה טיבע אהי אלש דבלבונ ילכב אנש אל
 לש םילגר ימל ורמאש תיעיברי ב :הלחת ילכב םימה ויה אנש אל םימ םהילע ןתונו הלחת ילכב

 :(םלועל ןכו הגה) .השלש שלש לשלו תויעיבר יתש םימעפ ינש לשלו תחא םעפ
 יט

 ףכ
 וינפלד; ג״עא א״דל ץוח אצמנ לבא א״ד ךוס אצמב
 .ןנברדמ אלא וניאד ןויכ רוזמל 5״א ויניע אלמכ רוסא

 ע״שה רוציק לע בלזה תרכסמ ואיבהו .םדא תלועפ
 א״פ ׳יס י״ב י״כו ׳ך תוא ע״פ ׳א תוא ׳כ ׳יפ
 ׳ד תוא ט״ע ׳יס ןמקל ןייעו .ש״ועי ל״ז א״בשרה םשב

 :ב״י תוא א״פ ׳יסו
 רבע אלשכ אקוד ונייכ .תורקלו רוזחל ךירצ םש (לכ
 ןוגכו .ןימולשת תליפתב וא הלפת ןמז ןיידע
 כ״סאש אלא דוע ללפתהל תוהש ול ליה ותלפת םילשהשכ
 קפתסהל יוארה םוקמב ללפתהשכ יא לבא סנאנ וא דרטנ
 ל״וה תרמא הלפה ללפתהל :"חא ות תוהש אכיל הרוצמ

 יכיה יכד ךימולשת היל תילו ןוקתל לכוי אל הוועמ
 אלש יפל ללפתהלו רוזחל וכירצלל עשופ היל ןניבשחד
 'יס ח״רפ ךימולשת היל תילד !ינעל עשופ ירקימ נ״ה קדב
 ׳ג תיא ז״שמב הז ׳יסב ג״מרפ ואיבהו ׳ז חוא ח״ק

 :טושפ אוהש בתכו
 םימש תארי יב שיש ימו .תורקלו רוזמל ךירצ םש (ם
 .םוקמב ארקש ול ארקש ז״ע רעטצהל ךירצ

 ש״מכו ׳א סוי הנעתי וא הקדצל המ רבד ןחיו ףנוטמ
 ש״קב ה״הו ב״שועי ח״י תלפת ןידב א״ע ב״ע ףד ה״לשקב
 בבל רשוי ׳וקב ל״ז ל״פי .היתוכרבב הארק םא ׳ינמי

 :׳ב תוא
 ,יוכו קפתסהל יואר םוקמה ןיא םא לבא □ש (אמ
 ודגיב האוצ כ״חא אצמ םא ה״הד סארנ
 שיגרה אלו לותח תאוצ וב הילש םוקמכ הלילב בשיש
 תיבל אבו אצי אצי ךא יהיו כ״הבב ללפתהל אבו ■ללכ
 רוזחל ךירצ י ןיאד ףנוטמ ואצמו דגבה ריסי זא
 אלד קפתסהל יואר םוקמה ןיאל ימדד ללפתהלו תורקלו.
 תוא י״כרב .טושפו ול התלע ותלפת םג ותאירקו עשפ

 :ב״י תוא ת״עש .׳נ
 ׳וכו קפתסהל יואר םוקמה ןיא סא לבא □ש (בפ
 ותמש ימ ׳פ הטוז יספלאב ע״מרה בתכ
 ל״וה אלד םוקמב וליפא ומוקמב האוצ אצמו ללפתה ל״ח
 שניעהמ רוטפיש סנואל ויד ללפתמו רזומ היתפדא יקוסאל
 הניכשה ןיא שודק ךינחמ ןיאש ללפתה אל ולאכ אוה ירהו
 וילע בתכו ׳א תוא ב״וישב י״כרבה ואיבהו .ל״כע הרוש
 ש״ארהו א״בשרהו הנוי וניברו ׳ותכ ירבד דגנ אוהש
 אצמש בסכ ׳א תוא ר״בחמבו ,ד״כע י״בב ראובמכ
 תופרבד ג״פ י״כ ויקספב יריאמה, ברה ל״ז• ע״מרהל רבח
 וניאד ןניטקנ אגיד ןינעלד ר״בחמה םש םייסו .ש״ועי
 צ״אד • םינורחאה כ״כו .ד״כע ל״ז ןרמ קספכו רזוח
 ע״ש רוציק .ג״ל תוא ׳ג ללכ א״ח .א״י תוא ז״ר .רוזחל
 בוטד בתכש ׳ו תוא ל״סחהכ אלדו .ד״וי תוא ׳ה ׳יס
 אלב ש״ק ארקיו רוזחיו הבדנ תרותב ללפתיו רוזחיש

 םייחה
 אלב תורקלו רוזחל לוכי ש״קב והימו .ש״ועי היתוכרב

 *אל הבדנ תרותב .הלפת לבא ב״ס אכילד ןויכ תוכרב
 הבדנ תלפת םיללפתמ ונא ןיא וישכעד ללפתיו רוזחי
 ׳פ ל״ז ח״א ןב ברה פ״כו .ד״סב ומוקמב ראובי רשאכ

 ארוקו רזוח ש״ק לבא ללפתהלו רוזחל צ״אד ב״כ תוא אב
 :תוכרב אלב

 ןויכ .תורקלו רוזחל צ״א .׳וכו םילגר ימו םש (גמ
 וניא הרותה ןמד ןנברדמ אלא םירוסא ןניאד
 ת״וע כ״כו ׳ז ׳יעסב ש״מכ .דבל חולקה דגנכ אלא רוסא
 ׳יס ע״שב ןייעו ,׳ה תוא ז״טע ,ג״י ק״ס חימ /ח תוא
 םילגר ימ ־ היה סא וליפאד םש עמשמד ׳ה ׳יעס ה״פק
 ג״מרפ כ״כו .ש״ועי רוזחל צ״א ללפתה וא ארקו ודגנכ

 :ד״סב דוע ראובי םשו ג״י תוא א״א

 ליטיש דמ םילגר ימ דגנכ תורקל רוסא .א ׳י^ס (א
 ןאכ היהש עדוי היה .׳וכו סימ תיעיבר ןכותל
 אצויכו סימ תיעיבר וכותל וליטה סא קפתסנו םילגר ימ
 .ארמוחל ןנילזא ןנברד וליפא ארוסיא קזחתאד ןויכ ל״נ וב
 רתומ הלפתו ש״קמ ז״יע לטבתיש קחדה תעשב מ״מו
 א״ח .אלוקל ןנילזא קזחתאב ׳יפאד םיקסופה לע ךומסל

 :ו״ע ׳יס ףוס ע״פ ואיגהו ב״ל תוא ׳ג ללכ
 ׳יפא זאד .םהל דחוימה טיבע אהי אלב דבלבו םש (ב
 וניאו ודגנכ תורקל רוסא םילגר ימ וב ןיא
 .ז״פ .׳יסב ש״מכ ומצע ילכה רישכהל סימ תניתנב ליעומ
 טיבע ןיב קוליח שיד ז״פ ׳יסב ש״יעו ׳א ׳וא השירפ .י״ב
 ■:ד״סב םשל ונירבדבו .ש״ועי תוכתמ לשל ץעו סרח לש
 סימ םהילע ןתונו .הלחת ילכב םימה ויה אנש אל םש ^
 ליטמד ןויכ לטב ןושאר ןושאר ןנירמא אלו
 ואיבהו ותימש ימ ׳פ3 הנוי וניבר כ״כ ,תחא תגב והוא
 אמק יכה ואל אה א״בב אקוד עמשמו ׳ב תור השירפ
 תוא ר״א כ״כו ׳יסה שיר א״א ג״מרפ כ״כו ,ליטב אמק
 הזוניצמ אלד דחא רבחמ םש אוהש ל״צו) מ״חל םשנ ׳א
 .ש״ועי •(׳ג תוא ר״מאמה ש״מכ מ״ל3 אלו ח״לב אל
 עמשמ א״בשרהו י״שר ירבדמד בתכ םש ר״מאמכ םנמא
 תיעיברל םילשהש לכ ןיגורסב ןיפיט ןיפיט םימכ ךילשה וליפאד
 לכ תוימתסמ עמשמ יכהו בתכו ןדגנכ תורקל רתומ
 תעד נ״כו ח״ורה ואיבהו ש״ועי רקיע נ״כו םיקסופה
 .ש״ועי ׳ב תוא ׳כ ׳יס ע״שה רוציק לע ןחלשכ ת״אפה
 דבעידבו א״בב תיעיברה ליטהלו רימחהל שי הלחתכל כ״עו

 :ןדגנכ תורקל רתומ ןיגורסב ותוא ונתנ סא
 םינורחאה כ״כו ,הלחת ילכב םימה ויה אנש אל םש יי
 תיעיבר ךירצ הלחת ילכב םימה ויה סא וליפאד
 םימ ליטמ םא בתכש ׳ב תוא ח״רפהכ אלדו תמא םעפל
 .ש״ועי תחא םעפ לש םילגר ימל ינהמ ןהש לכ הלחתב

 כ־כו



 טכק םייח זוע ׳יס ש" ק תוכלה חרוא
 :דחא ףיעס ובו .ש־׳ק תעשב םימ ליטהל ךרצנש ימ חע

 םא וליפאנ תורקל רזוחו םימה ולכיש דע קסופ ויכרב לע ןיתחוש וילגר ימ וליחתהו ארוק היה•• א
 םילגר ימ ולפנ םאוג ודגבב םיסוכמ םהש ןויב וויפטהל תנמ לע חפוט םהב שיו וידגב לע ולפנ
 עקרקב וטלביש דע ןיחממ וא ב״פ ׳יס ןמקל ראבתיש רועישכ וא הגה :תומא׳ד םהמ קיחרט ץראב
 :קספש םוקמל אלא רוזחל ךירצ וניא הלוכ תא רומגל ידכ ההש ׳יפאוי :(תוכרבל ב״פ י״רכ)
 ןירעשמו ה״ס ׳יס ליעל יתבתכש ומכו רקיע ןכו שארל רחס הלוכ תא רומגל ידכ ההש םאד א״יו הגה 1

 : ארוקה יסל
 .ימ ן

 הלוגה ראב
 .3״ב חוכרנ א

 יגרו םש ׳סוח נ
 ש״ארהי הנוי
 ינומיימ היהנה ג

 הלסח ,להמ ד "סנ
 ארמג• סש ד

 ף״ירה תעדל
 ג״סנ ס״צמרהו

 ;שיק תוכלהמ

 םייחה ףכ
 ירבדכ ןגיטקגד טושפ רגדהד ׳א חוא ר״מאמה כ״כו

 - :ש״ועי ח״רפה ירבדכ לקהל הלילסו רבחמה
 .תחא םעפ לש םילגר ימל ורמאש תיעיבר ׳ב ׳יעס (ח
 מ״כ .טעמ וא הברה ןיתשה םא קוליח ןיאו
 ף״ירה תוביבס רשא ג״השה והימ •ד״וי ןיד ש״קד ג״פ
 תיעיברמ תוחפ םילגר ימה ויה סאד ז״אירה םשג בתכ
 ג״הגכ ואיבהו ל״כע ןלטבל ןדגנכ םימ ןיכירצש יניעב הארנ
 תבושח םשב םש א״יה וילע בתכו .י״בגהב א״י .י״בגהב

 הרוח רוסיאב וילע ךומסל אוה יאדכד ב״ק ׳יס יבצ םכח
 ירבדכ ל״ז םינורחאה תעד לבא .ש״ועי ןנברד רוסיאב ש״כ
 .טעמ וא הברה ןיחשב סאב קוליח ןיאד מ״כג ל״ז ןרמ
 ללכ א״ח ׳נ תוא י ז״ר ׳א תוא ח״קמב ב״וס .א״קס אדנ
 .ד״ל תוא תיברעד ש״ק ינידב ע״יב רודיס .ח״כ תוא ׳ג
 אלא ליטה אל ׳יפאד ל״סמה םש בתכו ׳ח תוא ל״סמ
 ש״וט בתכו ט״י ׳וא אב ׳פ ח״א ןב כ״כו .תמא הפיט
 תורקל ייא תכתמ לש ילכה קירי םא ־יפאד ל״סחה
 חיפטהל מ״ע חפוט םילגר ימ חולחל וב שיש רחאמ ודגנכ
 ד״א ןייעו .ל״כע א״ד קיחרי וא סימ וכותל ןתיל ךירצו
 ןיתשהש המ לע אקוד מ״כה ירבדל וליפאד בתכש ׳ב תוא
 טעמ אלא ןיתשה אלש ףא תיעיבר יעבד אוה א״פב

 טעמ אלא דגבה לע לפנ אלש אלא הברה ןיתשכשכ לבא
 ןמקל ןייעו ׳א תוא א״א ג״מרפ כ״כו .תיעיבר ךירצ וניא

 :׳ז תוא
 ׳וכו תמא םעפ לש סינגר ימל ורמאש תיעיבר □ש
 לש םילגר ימ ךותב םימ תיעיבר וליטה סאו
 םימה ג״ע דוע ןיתשהו קונית אב כ״חאו ולטבתנו א״פ
 .סימ תיעיבר דוע ליטהל ךירצ סילטובמכו םיברועמה

 :ד תוא רימאמ
 דגבב םיעולב סכ סאו ׳וכו ורמאש תיעיבר □ש (י
 רזוח סא חיסטהל מ״ע חפוט אוהש י״פעא
 ׳יסה הזב.ז״ר •היכ ק״ס ב״ש יס א״מ .ויד םימב וחיפטמו

 : ט״כ תוא םש א״ח ׳ב תוא
 םדא ליגריו ׳וכו תחא םעפ לש םילגר ימל םש <ח
 ליטיו תיכוכז וא תכתמ לש טיבע ול אהיש
 ילכה זיחרישכ ידו ןיתשיש י םעפ לכב סימ תיע־בר וכותל
 .ונממ חיר םוש אצוי וניאו יקנ ילכה םא ש״על ש״עמ
 ז״ס ׳יס ריאב היכו ׳ו ׳וא ע״פ .ז״א .ו״ס ףד הילש

 :׳ב תוא
 י״גה כ״כ רכו תויעיבר יתש םימעפ ינש לשלו םש
 א״בשרהכ אלו ןניטקנ יכהו 'ש״ארהו ם״במרהו
 ׳וא ז״טע ,הברה םילגרה ימל וליפא ינהמ תיעיבר קספד

 .ח״כ תוא סש א״ח .םש ז״ר כ״כו ׳ג ׳וא ח״רפה כ״כו ׳א
 ח״א ןב ׳ב תוא ׳ה ׳יס ע״ש רוציק .םש ל״סח .םש ע״יג

 :׳ג תיא ר״מאמ ןייעו .רקיע ןכו ספ

 ׳וכו ;יתתוש וילגר ימ וליחתהו ארוק היה ׳א ׳י^ס (א
 דימת ףטפטמש מ״ב ןבאה ילוח ול שיש ימ
 ריתהל שי םלועל ללפתהל לכוי אל כ״או וסנואל םילגר ימ
 םינוילעה םידגבהו ורביא ביבס גופס וא דגב ול תושעל
 םילגר ימ חפטכ תמשבו ללפתיו נ״כהבל סנכיו הייקנ ויהי
 המשג ףטפטל ךרצוה אלש אקודי ללפתי כ״חאו קיספי
 ךרטצי ותלפת ךותבש עדונש י״פעאו ללפתהל ליחתמש
 םשנ תושדח םינפ כ״כו ח״צ יס א״מרה תבושת .ףטפטל
 :":ו ט״הגהב ג״הנכ ואיבהו ס״צ ׳יס ןילבולמ מ״רהמ ׳ושת
 כ״כו א״מרה ׳ושת םשב ׳ב ׳וא ט״הגהב ׳ף ׳יס ג״הנכש
 .׳ג ׳וא ר״א .ב״קס א״מ ׳זנה ׳ושת םשב ח׳דפה
 ונינמז יאפורו .׳כ תוא ז״תש ׳ד ־וא ז״ר ׳א חוא ב״וס

 ףטפטיו ורביא לע המהב לש תיחופלש רושקל םיצעוי
 :ש״רכ •.םש •

 ןבורש ץראכ םע ינקזל ריהזהל הוצמד ח״ורה בתכ1
 תוכרבו הלפתו ש״ק רמול םייקנ םניא םהידגב
 ןיניתשמשכ הנתשה ירוישהמ הנתשה יפיט םהמ דרוי יכ
 ףילחהל וא בטיה תוקנלו תוהשהל םבל לע ןימש. םניאו
 ימו ךכל םילולע תויהל םהל תמרוג הנקזה יכ םהיסנכמ
 שודקה תיבה לא ללפתהו אבו וירצח סומר םדימ שקב
 םיממ ילוח תביסמ םהמ שיו םילגר יממ םיפנוטמ םידגבב
 אוה ארבג רהטו ושארב וניע םכח הרוח לעב אוהש ימו
 רימי ו"., ,גפילחי ו״ל ףכה קפס ששחב םנכנ םאו וידגבו
 חיר תא חריו הרובגה יפמ רמאנ וילעד קפס ןיאו •ותוא
 וכרב רשא הדש חירכ ינב חיר האר רמאיו והכרביו וידגב
 א״פ ׳יס ןנימ ס״רהמ ׳ושתבו ב״וטתת ׳יס ח״סב ןייעו ׳ה

 :ד תוא ןמקל ןייעו .ד״כעק״ודו
 חינמ סאש ׳יפ .חיפטהל מ״ע חפוט'םהב.שיו םש (ב
 לע הנחיני סאש הב תוחל הלעמ םהילע ודי
 .א״קס םש ז״ט .ב״פ ׳יס רוט .תומל הנממ לבקמ א״ד
 םש ז״ר .ט״כ תוא ׳ג ללכ א״ח .ג״קס םש א״מ

 : ׳נ תואי .
 י״נב ל״ז ןרמד ג״עאו ׳ודגבב םיסוכמ םהש ןויכ םש ("
 ברד א״בשרהכ 'ןניטקנ הכלה ןינעל •בתכ
 ךירצ וניאד ללפתמ היה םא ןינעל אקוד ונייה׳ אוה קחבומ
 אתיירואדמ רוסא וניאד סושמ האוצ ומכ - א״ר ׳קיחרהל
 ןיא הלפתב דמוע אוהש ןויכ ךכליהו דומעה דגנכ אלא

 קיספהל (1־©)



 םייח טע ׳יס ש״ק תוכלה הרוא
 הלוגה ראכ

 גרכו ה״נ ׳וכרג א
 ף״ירה אדסח
 ש״ארהו הנוי ׳רו

 : א״כשרהו

 אהמ ש״אדה ב
 ׳ישא ימלשוריד

 ימלשורי ג ׳הלילב
 ס״במר ר ד״ט ׳ו
 ,שיק ׳וכלהמ ג"ס

 :םיפיעס ׳ס ובו .האייק תעשב האוצ ול ןמדזנש ימ טע

 ילוח ול שי םא ׳•פאב חירה הלכש םוקממ תומא ׳ד קיחרחל ךירצ וירחאמ םדא תאוצ התיהיי א
 קיחרהל ךירצ וינפלמו חירמש ימל חירה הלכיש םוקממ תומא 'ד קיחרהל ךירצ חירמ וניאש
 האור וניאש (י״רה ששב י׳'בו ה״סק ׳■ם א״בשרה הבושת) אמוס אוהש וא הלילב וליפאג ויניע אלמ
 ן ׳ש הנה :וירחאלמכ וניד ודצמ אוה םאוי םויב תוארל לוכי וניאש םוקמ דע קיחרהל ךירצ התוא
 הנאיצויש דע קותשל ךירצ תיבה לכב וירסאל אוה ׳יפא סש ללפתמש תיבב וא נ״;הבב האוצו ללפתמה
 תוהגה) האוצה לש תומא ׳ד ךותב לבקה ןמ אהי אלש רשפא יאו ןתבוח ידי םיבר איצומש רחאמ
 :(תיבב האוצ ןידב ז״פ ׳־ם ןמקל ןייעו) ׳5 ׳יס ףוס ןמקל ןייעו (רחשה תלפת קרפ םישדחה יכדרמ

 התיה

 םייחה ףכ
 ׳יפאד י״בב ל״ז ןרמ בתכ רבכ ש״ק !ינעל לבא קיספהל
 לוכי ירהש האירקה רומגל ידכ קיחרמ רבכ ליחתה סא
 הקחרה ;ינעל ל״ז ןרמ ש״מכו ךלהמ אוהו ש״ק תורקל
 ךכו ע״שג וקספו ש״קב ליחתה וליפא קיחרהל ךירצש
 עמש תאירק רומח וניאד םיסוכמ וידגב תויבל ךירצ
 םיסוכמ םניא םא ךכליהו ךלמה ינפל דמועש הלפת ומכ
 א״קס א״מ ש״מכו םתוא ריסהל וא תורקלו םתוסכל ךירצ
 ןיסוכמ רמאק אקוד ואלד בתכש ׳ח תוא השירפהר אלדו
 הלחתמ םהילע ולפנש וידגבב םילגר ימה ועלבנש ל״ר אצא
 אלד סגו ש״ועי חיפטהל ידכ ;הב שיש ףא ;ימב םניאו
 ןראב םילגר ימ ולפנ םאו לע ןייצש הלוגה ראבהכ
 ל״ז ןרמ בתכ אידהב אהד ינומיימ תובגה א״ד קיחרמ
 אה רמול ןיאו .ש״ועי קיחרמ ש״קנ א״בשרהל וליפאד י״בב
 קוידה ןמ א״בשרהו אידהב אוהד םושמ י״מגה לע ןייצד
 הלפתה לע אלא ש״ק לע אידהב רמא אל י״מגה םג אהד
 י״ב ןייצל ול היב כ״או ש״קל ב״הד עמשמ אליממד אלא
 ׳ן ׳יסב ל״ז ןרמ בתכד אהי .ק״ודו אידהב רמא אובד
 ׳וכו קונית ןיתשהו הלפתב דמוע היה םאד ז״כ ׳יעס
 םירחאמ האציד םושמ ינאש םתכ ׳וכו א״ד וינפל ךלהי
 הכילה י״ע םוקמה ןקתל לוכיד ןויכו םייקנ וידגבו ופוגו
 ופיגמ האצויש אכה לבא קספה הכילה איוה אל ןנירמא
 סג ה״ושמ םילגר ימב םיכלכולמ וידגבו ופוג יכה ואלבו
 ירמגל םהמ לצינ וניאש ןויכ קיספהל ןיא ןנירמא קיחרהל
 טושפל םג ול רמאנ םאו קיחרהל הלפתב קיספהל ול המצו
 םש א״מה ש״מכ לודג קספה היהי םירחא שובללו וידגב
 ג״בא תוא ר״א ןייעו .הלפתב ןכ תושעל ןיאו מ ךרכ
 ׳א תוא א״א ג״מרפו ׳3 תוא ר״מאמה וילע ש״מו
 ׳א תוא ד״התפה וילע ש״מו רואמה ןמש ןייע דועו
 שוחל יוארד בתכש ג״הנכשב ;ייעו .ש״א ש״מבו ק״ודי
 רבוש ותימש ימ ׳פ3 י״רד ןויכ הלחתכל י״מנה ירבד;
 ׳וכו שומל יוארד בתכש והמ יתעדי אלו ש״ועי היתווכ
 .י״בב ש״מכ קיספהל רוסא אוה א״בשרה ירבדלד ןויכ

 : ה״מק תוא ׳ן ׳יס ןמקל ןייעו
 וריתה אלש הארנ .ודגבב םיסוכמ םהש ןויכ 0ש (י
 רבכש ינפמ ג״הכב אלא ותאירק סייסל ול
 וא ש״ק תורקל רוסא הנחתכל לבא ש״קב קוסע אוה
 יכהו ןיסוכמש י״פעא הז ;ינעב השודקבש םירבד דמיל
 ןויכ ל״זו בתכב שובלה ברה ירבדמ חידהל עמשמ
 ןנבר ורזג אל הלפת וא ש״ק ךותב אוהו ודגבב ;יסוכמ:
 ןויכד םושמ םעטה םש בתכו ׳ג חוא ר״מאמ .קיספיש

 תורקל ןיא כ״עו ורשב לע האוצכ יוה ךלכולמ ורשב ,םנש
 :ש״ועי הלחתכל ג״הכב

 אלמכ וינפלו א״ד וירחאל .א״ד םהמ קיחרמ □ש (יי
 א״א ג״מרפ .ןנברדמ הזש הלא האוצ ומכ ויניע

 ׳ד תוא ׳כ ׳יס ע״שה רוציק לע ןחלושה ידומע .ז״ע ׳יסס
 ׳ד תוא ט״ע ׳יס ר״א ואיבהו ו״פ ׳יס ח״בה כ״כו

 וא היוגה ב״קס א״מה ׳וכו רועישכ וא .ההגה םש <י
 ןמקל ראבתיש רועישכ עקרקב ועלביש דע ןיתממ
 אהו .ך״ש לעב לש ע״שב הגומ אצמ ןכש בתכו ב״פ ׳יס
 ךליל בוט רתויו ל״ז ס״רומ בתכ ז״כ ׳יעס ׳ץ ׳יסבד
 א״מה ןרית ׳וכו ההשי אמש קותשל אלו רמא םוקמל
 יוהד שארל רוזחי סא ןנידפק אל ש״קבד ׳זנה תואב
 חא רומגנ ידכ ההשי םא הלפתב לבא הרותב ארוקכ
 כ״כו ש״ועי צ״אש הכרב םורגיו שארל רוזחל ךרטצי הלוכ
 ש״קג ההש סא ל״סד ל״ז םידומ תרבסל ז״כו ׳ג ׳וא ז״ר
 ל״ז ןרמ תרבסל לבא שארל רזוח הלוכ תא רומגל ידכ
 שארל רזומ וניא הליכ חא רומגל ידכ ש״קב ההש וליפא
 ׳ב תוא םשל ונירבדב ןייעו ׳א ׳יעס ה״ס ׳יסבו הז ׳יסב ש״מכ
 םא ןינעב ח״כ תוא ׳ן ׳יס ןמקל דוע !ייעו .ד״סב ׳ג תואו

 :ש״ועי הלוכ תא רומגל ידכ הלפתב ההש
 קיחרהל ךירצ וירחאמ םדא תאוצ התיה .א ׳יעס *א
 ול שיש ער חירד בתכ רוטב ׳וכו א־׳ד
 ךירצ וירחאלמ היה םאו תחרסמ םדא תאוצ ןינכ רקיע
 וצ שיש ער חירד א״בשרה ׳יפו ׳וכו א״ד קיחרהל
 טושפו וילע בתכו י״נ ואיבהו הלוגמ האוצ ונייה רקיע
 וליפא הסוכמשכ ותנווכד ׳א תוא השירפה בתכו אוה
 הלכיש דע אלא הקחרה ש״קל יעב אל רקיע ול שיש חיר
 היארו היל ןנירק רקיע ול ןיא ות הסוכמש !ויכד חירה
 אלא האוצמ האב כ״ג איהש ופוגמ תאצויה החפהמ
 .היל ןנירק רקיע ול ןיא ופוגב הסוכמ האוצהש ןויכש
 א״בשרה םשב בתכ ח״אב ל״זו הז ׳יס ףוסב י״ב כ״כו

 והימ .ד״כע הסוכמ האוצ ונייה רקיע ול ןיאש ער חירד
 רקיע יל שיש ער חיר ל״זו בתכ ג״כש ׳יסב ל״ז חקורה
 קספש סוקממ א״ד קיחרמ ףדונ חירו הסוכמ האוצ ןוגכ
 מ״כו בתכו ד״וי תוא ר״א ואיבהו ל״כט ללפתמו חירה
 מ״כו חונמ דה םשב ב״י ;יד ש״ק תוכצהמ ג״פ מ״כנ
 ער חירד םיקסופ ראשו רוטו י״שרו םש היפוג ם״במרב
 הארנ ןכו .ףוגמ אצויה החפה אקוד אוה רקיע ול ןיאש
 ול ןיאכ ירקימ הסוכמ האוצד הז ;יד בתכ אלדמ ע״שב
 ׳יסב כ״כו ,ל״כע הספה אלא הז י״ססב ריכזה אלו רקיע

 ו־ס



 טע 'יס ש״ק תוכלה ףכ

 כ״עו "ב״כ תוא ׳ג ללכ א״ח כ״כו .ש״ועי ׳א תוא ו״ט
 הסוכמ האוצ דגנכ תורקל ןיאו רימחהל שי רשסאד אכיה
 סירה הלכש םוקממ א״ד תקחרהב אלא חיר הנממ אצויה
 השירפהו א״בשרה ירבד לע ךומסל שי זא א״א םאו
 ןייע דועו ,חירה הלכיש רע א״כ קיחרהל צ״אש ובתכש

 :ט״י תוא ןמקל
 האוצה ןמ ן־קימרמש םשכ ׳וכו א״ד קיחרהל ךירצ □ש (ב
 לכו .האוצ הניא וליפא ער חירהמ !יקיחרמ ךכ
 וליפאו ער חיר ארקנ חיר ותואמ רעטצהל םדא ינב ךרדש
 ןויכ האור וניאש אמוס ןכו חירמ וניאש ילוח ול שי
 הלילב ׳יפאו רוסא חירהלו תוארל ןיליכי םדא ינב ראשש
 ארקנ אלו רתומ ער חיר ועבטש רבד והימ "םויבכ וניד

 ,ב״י תיא םש א״ח .שופיע תמחמ סרסנש המ אלא האוצ
 ׳ואו ז״י תוא אב ׳פ ח״א ןב "׳ו תוא ׳ה ׳יס ע״ש רוציק
 ק״הור רעש ןייעו .ש״ועי "׳ב תוא ו״פ ׳יה ןמקל כ״כו ז־׳כ
 וא הליבנ הזיאב םדאה חירמ סאד בתכש עד ה״ד ׳ח ףד
 היארהו ונממ קחרתתש םרוגו ושפנב דואמ םגופ ער חיר
 .ל״כע שפנה תא ריזחהל ש״מ לש םימשבה ןמ הזל
 רבד כ״א אלא שפנה תא קיזמ וניאד ימנ והזד אטי סו
 טפנ ומכ ער חיר ועבטש רגד לבא שופיע תמחמ הרסנש
 ׳זנכ ודגנכ תורקל רוסא וניאש ומכ קיזמ וניא המודכו

 :׳ב תוא ו״פ ׳יס ןמקל ש״מכו

 סושמ חירה הלכש םוקממ א״ד קיחרהל ךירצ םש (3
 תמעט א״ד רועישו .שודק ךינחמ היהו ביתכד
 הכלהמ םוקמ לכב ול תונוק םדא לש א״דש ינפמ אוה
 לש א״ד כ״ע .םיניינע ראשו האיצמו ןיטגו תבש ןינעל
 ךינחמ והזו םש הנוח אוה רשא ותיבו ותושרב םה םדא
 ונייהו שודק ךתיינח םוקמ לכ היהו רמולכ היינח ןישל
 אלא״ד ךותב ר״ר היה םאש חירה הלכש םוקממ א״ד לכ
 תואב ןייעו ׳ב ׳וא ר״א .שובל .שודק ותיינח לכ התיה

 :ז״חאש
 ךותב ללפתה םאו .חירה הלכש םוקממ א״ד םש (י
 קיחרהל ךירצ אנידמד ג״עא ער חיר לש א״ד
 אלא וניאד אצי דבעידב מ״מ חירה הלכש םוקממ א״ד
 םדא תמשנ .היתוכרב אלב תורקל רזוח ש״קבו ןנברדמ
 ליעל ונירבדבו ג״ל תוא הש א״חב ןייעו .׳ו תוא ׳ג ללכ

 :ח״ל תוא ו״ע ׳יה
 תוא ז״טעה ש״מו .חירה הלכש םוקממ א״ד םש (יי
 דע א״כ קיחרהל 5״אש בתכש ימ שיו ׳א
 קשפ אלש ל״ז ס״במרה תעד אוה חירה הלכש םוקמ
 םינורחאה תעד אוה ןכו .י״בב ראובמכ היתווכ ל״ז !רמ
 םדגנכ לקהל סחו הלילח כ״חו ל״ז ;רמ ירבדכ וקספש
 אקוד א״כ ל״ז םימרה ירבדכ הזב קוספלו הלחתכל
 ש״מכו ללפתהל רוזחל ךירצ ןיאש ללפתה רבכ םא דבעידב

 :םדוקה תואב
 רוטב .חירמ וניאש ילוח יל שי םא וליפא םש (י
 ׳יפו ,חירמ וניאש ןרתוה אוה םא ייפא בתכ

 :׳ג תוא השירפ ואיבהו •םטוחה ילוח ןרתות ךורעב

 ת״וע .שודק ךינחמ ןניעבד ׳וכו הלילב ייפא םש (י
 .׳ג תוא ל״שמ ןייעו .א״קס א״מ .׳ב תוא
 רוסא ת״ד ראש ׳יפאד ימלשוריה םשב א״קס ז״טה בתכו

 לק םייחה
 קספש םוקמב ׳יפאד ז״טה ש״וע בתכו .ש״ועי ש״ק אקוד ואלו

 םש תויהל ךרדש םיתבה ינפל ונייהו האוצ םש שי םא
 ׳וא ו״ע ׳יס ליעל ד״בהו .תורקל רוסא רצחב ש״כו האוצ

 :ש״ועי ג״ל

 וניאש יפ לע ףאש •.אמוס אוהש וא .ההגה םש *<י
 אמוס היה אל וליאש םוקמב אוה סא האור
 .א״בשרהו הנוי ונינר סכב י״ב ,רוסא התוא האור היה
 ע״שב ל״ז ןרמ ובתכ אלד אהו .םינורחאה ובתכ ןכו

 ש״ע י״נב ל״ז ןרמ ש״מכו הלילה ןמ דמלנ אוהד סושמ
 :א״בשרו י״ר

 ל״ז ןרמ .וירחאלמכ וניד ודיצמ אוה סאו םש
 ג״פ מ״כבו ל״ז ס״במרה םשמ הז בתכ י״בב
 עמשמ הרואכלד חונמ ׳רה םשנ בתכ ׳ח ןיד ש״קד
 רמול רשפאו םוקע בלול יבצ ןנירמאדכ ימד וינפלכד
 וירחאל הקלסל לוכי וניאשב ירממ ברה בתכש המד

 כ״א א״ד וירחאל הנקלסי רשפאד אכיהד ארמגב רמסד
 וירחאלכ רשפא א לד אכיהו ימד וינפלכ רשפאד אכיה
 ל "ז ןרמ ירכרמ מ״כו י״גגהכ זר״יה כ״כו .ל״כע ימד
 ׳נ תוא א״אב ג״מרפה כ״כו '3 ,יטס א״ס ,יס ןמקל
 םיקוספה לכ תוימתסמד בתכ ׳ה תוא ר״אה והימ
 ח״רפהו "א״פ ׳יסל ןאכ ןיב קלחל ש״מ ש״ועיו יכה עמשמ
 האוצו ש״ק ארק סא לבא הלחתכל שומל שיד בתכ ׳א תוא
 הזו ןכ ןידה הלפת ןמעל ׳יפאו רוזחל צ״אד אטישפ וידצב
 ןידדצד אצי• קלחל ב״קס א״מהו .ש״יעו ד״כע טושפ
 ח״א ןב "׳א תיא ז״ר ואיבהו .ש״ועי ימד וינפלכ וינפלש
 הזב אתגולפ שיד ןויכ כ״עו ד״י תוא אב ׳פ ל״ז
 דבעידבו וינפל ומכ ןידרצה בושחלו רימחהל שי הלמתכל

 א״פ ׳יס ןמקל ש״מכו וירחא ומנ היל ןניבשמ א״א םא
 האורש המו .׳ח תוא ׳ה ׳יס ע״ש רוציק כ״כו ׳ב ׳יעס
 ׳ג ללכ א״ח .וינפלכ וניד ע״כל ]ידדצל ושאר תייטה אלב

 : סש ח״א !ב ואיבהו .ד״י תוא

 םיבר איצומש ירחאמ ׳וכו ללפתמה ן״ש .ההגהב םש (י
 בורקהו עימשמו עמוש תעד ןניעבו ׳וכו ח״י
 םשב ׳א תוא מ״ד .ןיוכל לוכי וניא האוצ לש א״דב
 ללפתמ דיחיו דיחי לכש וישכעש ףאו .ד״קס א״מ .ר״מגה

 כ״כ .ץ״שה תכרב לע ןמא תונעל ביוחמ מ״מ ומצע ינפב
 רתומ חבתשי דע הרמח יקוספב ז״פלו .׳ג תוא ת״ועה

 .ט״הגהב א״י .םש א״מה כ״כו "׳ו תוא ר״א "רמול ן״שה
 ליעל ונירבדב ׳עו "׳ח תוא ה״כ ללכ א״ח "׳ג תוא ז״ר

 :ו״צ תוא ן״ה ׳יס

 ךותב להקה ןמ אהי אלש א״או .ההגהב םש (אי
 הלכ אלש א״ד ךותב ה״הו "האוצ לש א״ד
 וא ויניע אלמכ קיחרהל ךירצש ודגנכ היה סא וא חירה
 ׳יעס ה״נ ׳יסב ש״מכ ץ׳שה ןיבל םניב תקספמ איה סא
 ןייעו .ע״שב םיבותכ םהש ןויכ שרפל שח אלש אלא ׳ך
 םילגר ימנד ז״טה םש בתכו .ג״קס א״מו ב״קס ז״ט
 "םש ז״ר ש״כו "א״ד םהמ להקה לכ וקיחרישכ ריתהל שי
 ז״שמ .ויניע אלמכ ךייצ םהינפל לבא םהירחאל ונייהו
 ׳יס ןמקלו "׳ה תוא ה״ע ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו "׳ב תוא

 :ח״מק תוא ׳וס ך
 ׳יפס



 םייח טע 'יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 ,םש ילננ ה

 ,םש ש־ארה ו

 .םש ס״נמר ז

 הנוי .׳ינר ח
 יננר םשנ ש״ארהו

 חתפה וליפא רחא תיבב אוהו דחא תיבכ .רתיהש ואי הרשע ךומנ וא םיחפט הרשע הובג םוקמב התיה" ב
 ריפש היבןנירק תרחא תושרב איהש ןויכד תורקל לובי חיר הל ןיא םא התוא האורו הרצב בשויו חותיפ
 ינהמ אל חיר הל שי םאוי התוא האור וניאשכ אקוד א״בשרהל לבא ש׳ארהל שודק ךינחמ היהו
 המצע האוצל תלעומ הקספהד יכדו יכד םירמוא שיוח .תושר יוניש אלו הקספה

 נ״ה

 םייחה ףכ
 ׳וכו םיחפט הרשע הובג םוקמב הסיה ׳ב ׳י^ס (בי
 םיחפט העברא ובחרב אהיש ימנ ןניטבד ה ירנו
 תושרכ ותצט ינפב בושמ םיקמ יוה אחשהד םיחפט ׳ו לט
 ם״בשר ׳יפב אתיא יכהו אל יכה ואל אה תבשל דיחיה
 ד תוא ת״וט ה״קס א״מ .ח״ב .ש״וטי רוכ תיב ׳ס שיר
 בחיר םוקמכ קיטב אלד ג׳קס ז״טה ש״מו ׳ז תוא ר״א
 לט ט״ח כ״כו .ש״וטי קד אלד םש ר״אה וילט בתכ ד
 שיד ׳ד תוא ז״ר כ״בו ׳ג תוא ז״שמ ןייטו ,ג״קם ז״ט
 ןב ׳ג תוא ל״סח .ו״מ תוא ׳ג ללכ א״ח כ״כו .רימחהל

 :ו״ט תוא אב ׳פ ח״א
 םדאה םא ה״הו ׳וכו ט״י הובג םוקמב התיכ םש ג'
 ינפ לט האוצהו הובג םוקמ ותוא יבג לט היה
 ר״מאמ .רחא תושרב אוה ירהש תורקל ול רתומד טקרקה
 ההובג הטמ ג״ט בכוש םדאה סאד ז״פלו ,םש א״ח ׳ג תוא
 ןראב םילגר ימ לש טיבט וא יטר לש ףרגי רתויו הרשט
 ׳גמ רתוי םיהובג סה הטמה ילגרש י סטא הטמה תחת
 ׳יס ןמקל ראובמכ סירובקכ ווכ אלו דובל תרוסמ קיפמ
 תושר תקלומ הטמה ירהש תורקנ ול רפומ מ״מ ז״פ
 עיגי אלש דבלבו ׳ד הבחרו ׳י ההובג איהש רחאמ המצמל

 :ט״י תוא ןמקל ןיימו ,םש ר״מאמ .טר חיר ול
 א״מ ׳א רדחב ׳יס דחא תיבב התיהש וא םש (יי

 רמא תיב אקול צ״אד ש״בלה וירבד ׳יסו ו״קס
 :ד״כט דחא תיבב רמא רדח וליפא אלא

 ז״ר .ז״קס א״מ .חתפה לצא ׳יס הדיצב בשויו םש (יט
 :ש״ארה םשב י״ב .א״ד ךיתב ׳יפאו ,םש

 האוצכ ל״והו ימד גוענכ חתפד .התוא האורו םש (יט
 א״בשרכל לבא .ש״ארכ םשב י״ב .תיששמב
 ג״מרפו ׳א תוא ה״רט ןיימו .שובל ,ונירמא אל לוטנכ ןיאור
 חתפ א״בשרכל םגד יבתכש .יטיגרה ןידב ׳א תוא ז״שמב
 בתכ ׳ב תוא ז״פ ׳יס ד״התסה םנמא .ש״יטי- ימד לוממ

 יזחד ןויכד א״בשרה רבס אנווג לכבד ל״ז 'ןרמ תטדד
 תוא? דוט ןיימו .שובלכ ירבדכ םהי .שופי רוסא הל

 :ז״חאש
 .התוא .האור וניאשכ אקוד א״בשרהל לבא םש (כוט
 בתכול״ז ןרמ לט גישהש ׳ח תוא ד״א ןייט
 ר״מאמ ןייעו .ן״נה ס״כו א״בשרה ירבדכ ול הארנ הכלהל
 ש״ארה ירבדכ ןגיטקנד בתכו בשייל ח״רסה ש״מו ד תוא
 רהזיל בוט הלמתכל בתכ י״בב ל״ז ן״רמ םג מ״מו .ש״וטי
 ז״ר .םינורחאכ כ״כו ׳ב'תור ז״טעכ כ״כו .א״בשרה ירבדכ
 :םש ח״א ןב ׳ג תוא ל״םח .ז״ט תוא םש א״ח ׳ה תוא

 הזנ ךיראהש ד״ע ׳יס א״ח א״מס רפסב ןייע ךן^ן
 האוצה וא הורטה תא האורד אכיה לכד בתכו
 וירחאלו רסא תושרב אוה וליפא ויניט אלמ קיחרהל ךירצ
 רחא תושרב אוהש ןויכ א״ד ךותב םה וליפאד קלחל שי
 לבא א״ד תקחרה צ״או שודק ךינחמ היהו ריפש ןנירק

 הלוגמ חפטו קוש רעש ןוגכ רוהרה םושמ אוהש הורעב
 הלילג וא אמום אוהש וא ויניע םצוט סא ינהמ הורעב
 לוכיש םוקמב אוהש !ויכ האוצ ןידל הוש הרומג הורטבו
 האוצה הסכיש דע שודק ךינחמ יוכ אלד רוסא תוארל

 תוא י״בגכב ב״מ א״י ואיבהו .ד״כע הורעה הא־יי אלו
 :ז״חאש תואב דוט ןייעו ׳ו

 גתכ .התוא האור וניאשכ אקוד א״בשרהל לבא םש (יח
 הלילב וא ויניע םיצעמ סאד ח״קס א״מה
 .ה״כק ףד םייח ןע '׳סב א״מרהמ כ״כו ל״כע ע״כל הזב ירש
 בתכ םש ר״אה והימ ׳ה תוא ז״ר ׳ה תוא ר״מאמה כ״כו
 תוא ש״הנה כ״כו ,ש״ועי רוסאד עמשמ א״בשרה ירבדמד
 ,םש ל״סח .ר״אה ה״כש ר״ש רכז אלו ׳ב ׳וא י״כרב ׳א
 םצוטד א״מה בתכש והזד בתכו ׳מ תוא א״א ג״מרפ ןייעו
 לבא ׳ו ׳יטס ה״ע ׳יסב רבחמה תעדל אוה ינכמ ויניע
 רתומ רוהרה קר סצוכ ינהמ אל םש ז״טכו ח״נכ תטדל
 רימחהל שי כ״עו ׳מ תוא םשל ונירבדב ןייעו .ש״ועי ג״הכב

 :הלילב וא ויניע םצועב סג
 ףכו הקהככ אינכמ אל חיר הל שי םאו םש (טי
 חירה ׳הלכש■ םוקממ א״ד קיחרהל ןיכירצו
 קר א״ד קיחרהל צ״אד בתכ ׳ו תוא השירפה לבא .שובל
 תעד נ״כו.ש״ועי שובלהכ א לדו ארוק אוה חירה הלכש הוקמב
 א״או יעיבשה !ידב ׳א־ תוא ז״שמה כ״כוי .ד״וי תוא ר״א
 אה ל״זו בתכ ב״כ תוא םשי א״חה והימ .ש״וטי ג״י תוא
 לבא ער חיר ול עיגמ וניאש אקוד האוצל הציחמ יגהמד
 סגש יוסינ אלו הציחמה ינדמ אל ול עיגמ ער חיר סא
 אכיה כ״עו ל״כט א״ד קיחרהל ךירצ דבל חירה ןמ
 ,חירה הלכש םוקממ א״ד קיחרהלו רימחהל שי רשסאד

 - 1 :׳א תואי ליעל ןייעו
 סא .רכו הקספה אינהמ אל חיר הל שי סאו םש (1
 ער חיר ןיידע ראשנו תיבב האוצ.וריבעה
 .הזב תורקל רתומ חירמ וניאש ימ והימ רימחהל שי תיבב
 תוא םש א״ח .ר תוא ז״ר .י״בגהג א״י .ט״קס א״מ
 רתומ ןכו ,ז״ט תוא אב ׳ס חי׳א ןב .׳ג תוא ל״סח ג״י
 ראשי אלש ןפואב רמגומ הזיא י״ט חירה תא ריבעהל
 תוא ד״התפכ כ׳׳כו .םש ל״סמ .תיבה ריוא לכב ער חיר
 דומילה ךותב תינב ער חיר שישכ ןיגהולש המד ׳ב
 תיבה ךות ותוא !יאיבמו יולב דגבב רואה תא ןיזיחאמ
 תא ןיחירמ ןיא רונ חירה חכמו ןשעמו קלוד אוהשכ
 לטבמו חיר יתאד ריתהל שי םדומלל !ירתחו ער חירה
 םש ח״א ןב ׳ב תוא ל״ז ל״סיכ בתכ ןכו .ש״ועי חיר

 :ח״כ תוא
 האוצל תלעומ הקספהד יכיה יכד א״יו םש (אכ
 ׳אה ארבסכ הכלה קספ י״בב ל״ז ןרמ .׳ונו
 הקספה אינהמ אל ער״מירלד םתסב ע״שב ןאכ האיבהש
 ח״קמב ב״וס .׳ב תוא ח״רסה פ״כו ׳ש׳רעי תושר ייניש אלו

 תיא



 אלק םייח טע ׳יס ש״ק תוכלה . ;י חרוא
 הלוגה ראב הילע תפדוע הלודגהו הלודגל האולמב הצרפנש הנטק רצח־ ג :הלש ער חירל תלעומ ג״ה
 ץגייע ט תפרצ הלודגה ,לבא.הלודגל האולמב הצרפנש ןויב המצע ינפב תיבכ אבישח אל הנטק םידדצה ןמ

 -מלשמי^ישכ םא וכלה המצע ינפב תיבכ אבישח הז דצמו הז דצמ הנטק לש לע םיפדוע הילתכש ןויכ
 ימלפירי ל .!"קל הלודגב תורקל רתומ הנטקב האוצ םאו רועישכ קיחריש דע הנטקב תחקל רוסא הלודגב האוצ
 ואינהי ודנ ־ו םיהיחרמ תורוע םהב ;תנ םא ריזחו בלכ תאוצ■ ד :ער חיר ול עיגמ ןיא םא הקחרה אלב

 הנוי •יו ש־יארה ךירצ ןיאש ףועו היח המהב ראש תאוצ ןידכ םניד ואל םאו .םדא תאוצמ ומכ םהמ

 'ני יי״ ״ תאוצ1״ ה :םדא תאוצכ םניד ער חיר םהב שי םאו ער חיר םהב ןיא םאכ םהמ קיחרהל
 יניכ'סש נ המי םדא תאוצכ םניד תחרטמ הלבנו היסנו לותח תאוצו ךרדהמ אבש רחאל הכרה רומח

 המי טועימל ששוח וניא ול אב חירה ןיא םא ודגנכ המהב תאוצ האורש פ״עא ךרדב ךלוההו*־
 םש תויוצמ תומהבה בורש יפל שוחל שיש םירמוא שי ריעל ךומסבו־ רומח לשב התולתל

 םה

 םייחה ףכ
 תואו ׳ט תוא אי׳א ג״מרס א״י תוא ר״א כ״כו .ד חוא

 .ב״כ חוא סש א״ס ׳ה תוא ז׳ ר ,סיגורסאה נ״כו ,ד״וי
 ׳ג תוא ל״סי ןייעו .ז׳יט. תוא םש ח׳יא ןב .סש ד׳יהתס
 ארבס ע׳שב ל״ז ;רמ בתטשכד לולג ללכ הזד בתכש
 ותעדל סירמויי שי !ושלב תרחאה ארבסהו סחסב תחא
 הז בתנש ש׳רעי סתסב בתכש ארבסכ התואכ קוספל
 כ״כו ׳ב תוא ג״ס •יס ר״מאמה כ״נו םיקסופ דמכ םשב
 יכהו 'ש״ועי לי׳סב ׳ז תוא* ג״י ׳יס ליעל ןיתוינעב ןגא
 הגושארה ׳סכ רימחדל שיר קר בתנ אלש שובלכ אלרי ל״ק
 תוא ז״טע ןייעו .רבל אמלעב ארמוח רצמ אוהש עמשמד
 אהד ע״צו ׳אה יסכ רימחבל ןומד י״ב םש לע בתכש ׳ג
 ג״י ללכ ל״ז א״חה ש״מו .ש״ועיכ רמאק הכלה ןכו י״ב
 ׳ב .תוא .ד״התסה וילע השקה רבכ הז !יד לע י״ח תוא
 י״בב ותער הליג ל״ז ;רמ אהד תושקהל שי דועו .ש׳רעי

 :ע״צו ׳אה העירכ קססד
 הלודגל האולימב הצרפנש הנטק רצח ,נ ׳יעס <בכ
 הנטקב תורקל רוסא הלודגב האוצ סא ׳וכו
 הלודגה ךותל םיסנכנ הנטקה ןרוא ילחונשכ אדב ׳יכו

 '{ןא כ*לאש הלודגה ךרוא ילתוכמ ט״נ םש םיגלפומו
 הארנ סושמ הלודגה יפיפנ ייע עיסב חיננ איה הנטקה
 ט־חפ ׳ז חוא ז״ר .ס״ש ׳יסנ שימכ םינפבמ הישו קמנמ

 :א*י חוא
 •וכו הנטקב סורקל רוסא הלודגב האוצ םא □ש (גכ
 •או הנטקב ׳סב זדנ ׳יעס ה*ג ׳יס ליעלד אהו
 השירפה בתכ ןיסיטצמ ןיאד הזב שמחו הזב שממ וא הלודגב
 תויהל הזל רשפאו שירק ךינחמ ןניעבד אכה יאדוד יז חוא
 הצרפנד אתשה הלודג אלב הנטקל וא הנטק אלב הלודגב
 ךינחמ ואל יאדוו ללכ שרפה ןאכ ןיא ירה הלידגל האולימב
 הז וררגיו דחי ופרטציש ןניעבד ליעל לבא אכיא שידק
 ןינעבו אבור רחב ררגנ טעומה אקוד יאדו הז רחא

 :ד״נע אל רמא
 דבלבו ׳ויו הקחרה אלב הלודגב תורקל רחוס □ש <דכ
 םדוקה ׳יעסב ש״מכ התוא האור אהי אלש

 :בדט חוא ונירבדבו
 ול עיגמ סאו .ער חיר ול עינמ ;יא סא □ש (ידכ
 חושר יונישו הקספה אינהמ אל טר חיר

 ןייע דועו .איכ חוא ונירבדבו הדיקה {ןיטסב סימכ
 :ט״י חואב

 סהמ קיחרהל צ־אש ׳וכי ריזחו בלכ חאיצ .ד ׳י£?0 (וכ

 וא וינפל איה סא !ינ דימ םלצא חורקל רתומו יוכו
 :שובל .ריט .וירחאל

 םדא ינב ךרדש לכ 'וכי ער חיר םהב שי סאו □ש (זכ
 ־ו ןיד ם־קד ג־פ מ״כ .חירה ותואמ רעטצהל
 םדוקה ׳יפס לע א״סב ןיויצמס המי) ב״י ק״ס אימ ואיבהו
 חוא איא גיסרס •ד״י תוא דיא (ש״החמה ש״מכו איה ס״ט

 :׳ב חוא לישמ ןייעו | .ב״י
 איד קיחרהל ךירצש עמשמ .םרא תאיצכ םניד םש (חכ
 ייבב לד ןרס ושריפ ןכו .חירה הלפש םוקממ
 ־יסו לד ןרמ לע קלח לד ח״נרהמ יהימ .ריטה ירבד ח״גהו
 דפ קר חירה הללש םוקממ א״ר קיחרהל צ'אד רוטה ירבד

 חוא י*נג חוהגה .ישודיח ואיבהו .שדעי חירה הלכיש םיקמ
 ¬מ חיא ז׳ד כ*כי .םש ריא ואיבהו נ|״י קיס א״מה כ״נו ׳א
 ג״מק חיא יחימש ימ ׳ס חילכ ירבוק םנמא ־ד חוא ליסח
 וילס וקלח אלו ליז ;דמ ירבד ואיבהש ׳ט חוא השירפהו
 ח״קמב ב*יס ׳ח חוא ח־יעה כ*כו .וירבדל םימיכסמש עסשמ
 בחכו א*מה ירבד לע השקה ׳ו תוא רימאמה ןכו ׳א חוא
 חזח אל הנימי םיחרכומו סיליכנו םירורב לד ;רס ירבדד
 טישה חעדל אהד קד אל א־י ק־ס ט״האבה ש*מו .ש״יטי
 אוה אימה קר אלא חירה הלכש סיקממ א׳ד קיחרהל ךירצ

 :גיל חוא ןמקל ןייעו .םש רימאמה כ*כו ׳זנכ גילסד
 ראש לש לבא יונו הכרה רוסמ תאוצ .ה ׳י^ס (טכ
 םשב ייב .ירש היכרב ייפא הוססב
 סיר סכל םיש ייפפאד בחכ הנוי ׳רה םשנו .א־בשרה
 חורקל רחוסו כ״כ ער חירה ןיא האיציה דמא דימ ער
 אצויש סטשנכד הארנו .דיכס ןהלש האוצה דננכ שיק

 :ה״ל תואו ג״ל תוא ןמקל ש״מכ תורקנ ןיא חירה
 ןמתסמ ינהד יל הארנ .רכו הנרה רומח תאוצ □ש <ל
 ןיאש דחא סעפ ןמדזי ׳יפא ןכלו ער חיר
 ר״א .ב״י ק״ס א״מ .םדא תאוצכ ל״והד רוסא ;יחירמ
 םש ס״א ןב ׳ה סוא .ל״סח ׳מ תוא ז״ר .ו״ט תוא

 :י״ח תוא
 ןמ תצסיקו לותח ןימכ הלטק היח .הימנו 0ש (אל
 א״רהמ ברה ׳יפ ;נ .םינויה תגרוהו ;ליאכ
 םשב תונרבד ג״פב ימלשוריה ׳יסב עשוהי הדש ברהו בל

 :׳ז תוא ל״ז ל״פי ך״ורעה וניבר
 וינפלמ קיחרהל ךירצו .םדא תאוצכ הניד םש (בל
 הלכש םוקממ א״ד וירחאלו וינימ אלמכ
 .הש ז״ר . ׳א תוא י ח״קמב ב״וס ,שובל .רוט .חירה

 קדוצו סס)



 חרוא םייח ט$ן ׳יס עטש תאירק תוכלה
 אבה רומח ילגר ימ דגנכ תורקל רסוא ימלשוריבס ו :סירומס יחיכשל םוקמב הגה :םירומח םה הלוגה ראכ
 המהב תאוצב הניד תיבב םיכלוהה םילוגנרת תאוצו■ ז :הטודאע םילוגנרת תאוצ דגנכו ךרדה ןמ יי" ע * ס
 דגנכ תורקל רוסאצ ח : םדא תאוצב ונידו ןוחרס וב שי םהלש לולה לבא ףועו היח המודא האוצ מ״יו
 חירה הלכיש דע הרות ירבדב רוסא הטמלמ חיר ונטמ אציק ט :ער החירש הפשא יל.ני ר ס־ 0
 םיסרוג םתצק םידימלתהש רשפא יאד םושמ הרות ירבדב רתומ וריבחמ אצי םאו שסשיהי "!רמהי
 :חירה הלכיש דע רוסא עמש תאירק תורקל לבאי הנישה ךותב םיחיפמו םינשי םתצקו ;״*י״״ ס=ש י

 ימ הנושחג ש״ארהו
 םש י א״ם ד ללכ

 םייחה ףכ :׳מנג
 לופכל ל״או ׳ט חוא ליעל םניד ונבתכ רבכ ןידדצו
 ןידדצה םדא תאוצכ םניד רכזנש םוקמ לכ אלא םירבדה
 ׳א ׳יעהב ותרבס יסל אוה שובלה ש״מו ל״שמכ םניד

 :וירחאלכ ןידדצד
 ול אב חירה !יא סא ףכו ךרדב ךלוההו □ש (גל
 ןיאש לכ סיר םהל שי ׳יפא עמשמ ׳וכו
 סהב שי םאד בתכ ׳ד ׳יעסבד אהו .ירש ול אב סירה
 א״ד קיחרהל ךירצד עמשמו םדא תאוצכ םניד ער חיר
 ינאשד רמול שי ה״כ תוא ל״שמכ סירה הלכש םוקממ
 ורימחה כ״ע קזמ היהי חיר םהב שישכד ריזחו בלכ תאוצ
 םהב ןיאש תומהבה ראש חצ וצ ןכ אל םדא תאוצכ וב
 ורימחה אל ט״כ תוא ל״שמכ האיציה תעשב א״כ חיר
 : ׳ו תוא ר״מאמ ןייעו .סירה הלכש םוקממ א״ד ךירצהל
 ימלשוריב .המודא םילוגנרת תאוצ דגנכו .ו ׳י£70 (דל
 א״ד םילוגנרת תאוצמ ןיקיסרמד ןנירמא
 סימודאב דבלבו י אנוה בר םשנ ןיבא רב יסוי ר״או
 תאוצש והל םיקד רמאק םימודא םילוגנרתד א״בשרה ׳יסו
 האוצנד ׳יס הנוי ר״ה לבא םירחאכ ןמ השק םימודאה
 ז״כ ש״מכ תורמאה ןמ רתוי תמרסמ איהש רמאק המודא
 םילוגנרת האוצ דגנכ ע״שב ש״מ ח״נה בתכו .י״בב
 רמאק המודא האוצבד הנוי ׳רה ׳יפש המ י״סע אוה המורא
 םילוגנרתב דבלבו ׳יפש ההגהב יתיאר ינאו א״בשרהכ אלד
 םירועש סש םילכואש םודא ץראבש םילוגנרתכ םה םימודא
 םילוגנרתה םתוא סכש הארנו רתויב תסרסמ !תאוצו
 רתויב תסרסמ ןתאוצב עודיש א״טילגניאמ םיאבומה םילודגה
 ינידב ע״ינ רודיס ןייעו .ד״י ק״ס א״מכ כ״כו .ד״כע

 רימחהל שיד בתכש ג״כ תוא היברעד עמש תאירק
 דועו םישוריפה וגרד ןויכ הארנ ילו "םישוריפה לכל שוחלו
 הילע ורמאש המודא האוצ ןויג הזיאב !יאיקב ונא ןיאד
 םיחירסמ ןתאוצב םימודא םילוגנרת ןווג הזיאו תסרסמ איהש
 םודא ץרא לש ןילוגנרתה םאו םודא ץרא לש ןילוגנרה וזיאו
 םכש ינפמ םודא ןרא לש םירועשכ וא ןוחרסה םימרוג
 שי ןכ לעו .דחי םהינש ויהיש דע וא א״מכ ש״מכ םיער
 ןניטקנ הכלה ןינעלו בתכש י״בב ןרמ ירבדכ הכלה קוספל
 ל״רד ׳ג תוא מ״דה בתכו וירבד יתשריפש ל״ז ס״נמרככ
 טר חיר התאוצל שיש המהב לכד ם״במרה ירבד שריפש
 םירחאל םימודא ןיב קלחל ןיא ןכ םאו הדגנכ תורקל רוסא
 ירש ער סיר ול ןיאשו רוסא ער חיר ול שיש רבד לכד
 הזב ללכה רקיעד י״ב םש לע ד״קס ז״טה כ״כו .ד״כע
 ןתויח םא הזב קלחל ןיא םגו ש״ועי תסרסמ איהש לכ
 וז ארבס היל חיל ל״ז !רמד ש״החמכ ש״מכ אל וא תפב
 םא קר אוה קוליחה רקימ ל״נ אלא הזב קליחש ח״וא לש
 ח״רפה ש״מו .ע״שבו י״מ עמשמדכ אל וא תסרסמ האוצ

 ש״מו .ק״ודו י״בגהב ןרהא די וילע ש״מ ןייע ׳ד תוא
 םוקממ א״ד אוה א״ד !ילוגנרת תאוצמ ןיקיחרמד ימלשוריב
 םש םתוא הושה ןכש הימנו לותח תאוצ ומכ חירה הלכש

 :ב״ל תוא ליעל ונירבדב ןייעו .י״בב אבוהו ארמגב
 תאיצכ םניד תיבב םיכלוהה םילוגנרת תאוצ .ז ׳י^7ס (ידל
 וילא' עיגמ ער חיר ןיאשכ אקוד .׳וכו המהב
 הסשאמ ערג אלד רוסא וילא עיגמ ער חיר םא לבא

 :א״י תוא השירפ .י״ב .תחרסמה הליבנמו ער החירש
 תאוצכ ונידו ןוחרס וג שי םהלש לולה לבא □ש (יי7
 וירחאלו ויניע אלמכ וינפל קיסרהל ךירצו .םדא
 .דדי תוא ת״וע .שובל .רוט .סירה הלכש םוקממ א״ד
 ה״הד ׳ו תוא ׳ג ללכב א״חה ש״מו .׳א חוא ח״קמב ב״וס ׳
 ט״שה רוציק וילע בסכ םדא תאוצכ וניד תומהב לש רידב
 ימד אל םגו ׳וסב אתילד ׳ו תוא ׳ה ׳יס לע ןחלשכ תאפב
 .ןיינעה יפל לכהד הארנ ילו .ש״ועי םילוגנרת לש לולל

 :ה״ל תוא ל״שמ !ייעו
 ןיא יליפא .׳וכו הפשא דננכ תורקל רוסא .מ ׳י^7□ (זל
 הנומטמ אלא הילעש הלוגמ האוצמ חירה

 :ד״וי תוא ז״ר .הסוכמו
 .אתיירואדמ רוסאו האוצכ הנידו .ער המירש םש ^חל
 כ״כו .שוגלו י״בב מ״כו ׳ז תוא םש א״מ

 :םש ב״וסכ
 ארקנ וסז יוכו הטמלמ חור ונממ אצי ־מ ׳י^ס (לט
 כיכו ,רוטה ש״מכ רקיע ול ןיאש ער חיר
 איי תוא ז־ר ,ד חוא ח״קמג ב״וס ׳זימ תוא ריא .שובלה
 דומלל וריחהדמ ןנברדמ קר הרותה ןמ ורוסיא ןיאד עמשמו
 בתכש שובלה ידברמ מ־כו .חירה ונמס אציש ימ לצא ח״ד
 םש זירו ג״כ חוא א־ס ירבדמ סיכו יוכו םימכח וליקה ךכל
 ןידב ז״שמה חיכוה ןכו ׳וכו הימכח ורימחה אלו ובחכס
 ורוסיא ןיאו רהומ ת״הס רקימ ול ןיאש ער חירר יעיבשה
 יאדו תיסמ סוס יאו ־ט ׳יעסב תייב וריססדמ ןנברדמ קר
 ,ך ׳יסג היכו ש״ומי איקס זימה שימכ רוסא חירל ךא
 ער חיר חיסמו ןנברד רוסיא אוה החפהש ערוי יוהו ליח
 אוה ןנברו כ״ג ש־קלו הידידב ךא ירש רקימ ול ןיאש
 םאר סינו ויכ תוא אב ׳ס ליז ח־א ןב כ״כו .ליכמ ורזנד
 רקיע ול ןיאש ריר לצא דבעידב ללפתהו עסש תאירק ארק
 אוהש לכד היתוכרב אלב ש״ק ארקי קר ללפתמו רזוח וניאש
 שיסו.ד חוא 'יסה הזבו ויע ־יסס לישמכ רחמ וניא ןנברד
 :ש״ועי ׳ג חוא ד״סתסה וילמ השקה רבכ ־ס תוא איסכה
 ׳א חוא ל״שמ ןייע .׳וכו הטמלמ חור ונממ אצי □ש (ם
 ןיאש ער חירד סש ראובמו הסוכמ האוצ ןידב
 םוקממ תומא ׳ר קיחרהל צ*א ט״כל החפה ומכ רקיע ול
 ,שיועי שפס סירה הלכש םוקמב ארוק אלא סירס הלכש

 כ*כו



 בלק ׳ םייח אפ פ ׳יס ש״ק תוכלה 1רר1א
 הלוגה ראב :דחא ף־יעס ובו .חיפהמ רסשהל לוכי וניאש ימ ׳פ

 ם-איה ■ושת א ךסעיש בטומ הלפתו ש״ק רומגיש דע חיפהלמ ומצע לע רומעל לוכי וניאש ול ירבש ימא א
 "'לבדיהכיסא אוה םונא הלפת ןמז רכע םאו יקנ ףוג אלב ללפתיש הפמ ללפתי אלו הלפתו ש״קןמז
 .׳םיןה ׳עדצ י-בה ןיליפת חיגי עמש תאירק תעשב ומצע לע רוטעל לוכיש ול הארי םאו םיתש החנמ ללפתמו

 :(רוט) םהילע ךרבמו הגה :עמש תאירקל הבהא ןיב
 םיפיעס ׳כ ובו .ןטק תאוצ ןיד אפ

 תליכא לוכאל לודג לכויש ידבב ןגד תיזכ לוכאל לוכי וב אצויכ רחאש ללכל עיגהש ןטקא א
 םרפ

 םייחה ףכ
 .שרפי ז״ט חוא ר״א כ־׳כו .ב״י ןיד ש״קד גיס מ״כה גדו
 לבכ םש א״סכה קמו .א־י תוא ז־ר יה חוא ז״שמס כ״כו

 .שרפי ו״וי חוא לד ל״סיה וילמ השקה
 סיר חירמש י״סעא ׳פ .יוכו ו־ייבסמ אצי סאו םש <אמ
 ונמסאצוישכמ רחוי ול סואמ אוהש י״ספאו ער
 המארפ ר״רהמ ברס .רסוי קירמממ ופוגמ אצוישכ מ״מ
 ד״ע ב״יד עסש האירק תוכלהמ ג״פב ס״נמרה לע ׳יפב לד

 :א״י תוא ליפי .י״ר סשס
 םושמ .יוכו ריסא עסש תאירק תורקל לבא □ש (בט
 .־"ב ואיבהו י־שר .תורקלו ץיחל תאצל רשפאר
 תידב סג ז״סלו .יח תוא רי׳מאמ •ו״מ ק״ש א״מ ׳ס״קס חנ
 דומלל רוסא רסא םוקמל תאצל ול רשפאו דיחיב דמול סא
 י״ברס ש״מכו תאצל צ״א ןנכר ורזג אלד ןויכ רשפאו .ןאכ
 א״י תוא ז״ר כ״כו .םש א״מ .ש״יעי ג״י ׳יסב תילע קנעל
 צ״א רמא םוקמל תאצל ול רשפאו דיחיב דמול סא וליסאד

 ספש יסל מ־גו .ד״כע תדל ללכ ז״ע ורזג אלש ןויכ תאצל
 : םרעי שובלה בתכש

 סורקל רתוס חירמ וניאש ימו .חירה הלכיש דמ םש (גמ
 :ימ תוא ליעל ןייעו .ף חוא ל״שסכ

 בסומ ׳וכו דומעל לוכי יניאש ול אירבש ימ .א ׳יעס (א
 אקוד הז לכו . וכו סמש תאירק ןמז רובעיש
 קיזהש לכאמ םוש ליבשב רוסמ יתלב הז הרקמ ול עריאשכ
 לבא •יקנ ףיכב ללפתהל לכוי יאדוב ברעלש ןפואב אצויכו ול
 ללפתי העש לכב סיפהל חרכומ ותמחמש ילומ ול םי םא
 רזוחו חירה הלכיש דע ןיתמיו קותשי המסהס ול אבישכו
 דיאכ״כו .ש״הגהג א׳ י ואיבהו ח״רפ .קספש םוקממ ללפתמו
 ע״יב .יא חוא רימאמ .ח״צ ־יס א״סרה ׳ושח םשב ׳א חוא
 אלד ש״ק תורקל רחומר סיסו .יא חוא ד״התפ .חיכ תוא
 .םש ר״התפה כ״כו .יא חוא זישס .תיד רקעו ןנברד יתא
 הלוכ תא רומגל ירכ הסש םאד ח״רפה םש שימ םנמא
 ׳יסב םימכ שארל רוזחל ךירצ הפוס רש הלפתה תליחתמ
 וב םגמגל שי לדו םש רימאמה וילע בתכ יה ׳ימס ד״ק
 ההשיו חיפי אלש םיחשבומ ונא ןיא םארל והריזמנשכ אסד
 המור הז סמל אה ךכב ליגרש ןויכ הלוכ חא רומגל ידכ
 ןיא אנריאסר איק ׳יס ןמקל ראבתנש המל
 אלש אוה בורק הרזחב *ןאש הנווכ ןורסח ליבשב ריזחהל
 סרפבו היסוכד נ־סו לד רוטה ל״כע רוזחי סמל כ־א ןימי
 םימעפ הברה חיפסלס ומצע דימשהל לוכי וניאש ול רורבש יס
 חירפה םגד הארנו .לטפ ע״צ השעמלו ל״נכ רוזמל ול ןיאש סיפטח
 שדויב אלא שארל רזומש הלוכ תא רומגל ייכ הסשב רמא אל
 רומגל ידכ הייהש אלב תויהל לוכי ביס רוזחי םאש ומצענ

 ךירצש דיסח וכרד אוה ךכש ומצעב עדוי סא לבא הלוכ תא
 רווחל צ״אש הדוי חירפה םג סלמ תא רומגל ירכב תוסשל
 ח״מ-ייס ליעל !ייעו .םולכ ותרזח חלמומ ןיאש !ויכ שארל
 הזב ז״שמו .רימת םילגר יס ףשפשמש ימ !ידג ׳א תוא

 ןיליפת ןינעל ימ הידב ׳ה תוא חי׳ל ׳יסל ונירבדבו ׳ישה
 : ק׳ועי החפהמ לצנהל לוכי וניאש ימב

 ןויכ ל״או .*יכו הלפתו ש״ק ןמז רובעיש בטימ םש יב
 ידכ לקהל ונל היה ןימולשח הל ;יא ש־קר א־יד
 לשבתי סאד סדיקה תואב ש״מכ ירמגל ש״קמ לשבתי אלש
 קותשי החפה ול אבישכ קר ללפתהל ול רתומ ירמגל הלפתמ
 הל ןיא ש״ק ןנירמאד אסד ל״יד חירה אלכיש דע ןיתמיו
 החינהו ולוכ םויה לכ הרמא אל סא אקה איה ןימולשח
 ח״נ ׳יסב ש״מכ רקבה רש החינה ברעה לש וא ברעה רפ
 ןיסולשח ארקנ וניא הז םויה ותואב הרמא שא לגא ׳ז ׳יעס
 אלב התאירקל לוכי אהד ירמגל .עסש תאירק לטבמ אלו
 םשל ונירבדב ןייעו ׳ו ׳יעשנ םש ש״מכ םויה לכ היתוכרב
 אהד יקנ {ןוג אלב התורקל וליקה אל ךכיפלו הט חוא
 יקנ {ןיגב םויס ותואב כ״מא התורקל לוכיש ירייס אכה
 ףטב םויה ותואב איהש םיתש תחנמ ללפתהל לוכיש ומכ
 בשחש ׳א חוא ר״אס לס המיתהו .םדוקה תואב ש״סכו יקנ
 שובלהו ע״שהו ריסה לע אישיק ול אציו ןימולשחל הז
 שיארה ךפיה אוה ׳נ חוא ז״ר ש״מו ,ש״א ש״סבו ש״יעיכ
 :ק־ודו ןייעמל ןבומכ םינורחאה ראשו שובלהו ע״שהו רומהו
 ח״י תלפת ללפתמ וניאש ןויכו .יוכו ללפתי אלו םש
 רמאי כ״אא ז״דספ כ*ג רמאי אל תירחש לש
 רדסל ידכ הכרבב ונקתנ םהש הרוסב ארוקכ היתוכרב אלב
 ׳יסו אט ־יסג ש״מכ הלפתה םדיק ה״בקה לש ויחבש

 :׳ב תוא ז״ר .ב״נ
 חמשב ומצע לע דומעל לוכיש ול הארי םאו םש (י
 גדנאו .סמש תאירקל הבהא ןיב ןיליפת חיני ש״ק
 תוכרב םדוק ןחינמ וניא סמל כ״או ש״ק תוכרב ךרנמד
 למ דימעהל לוכי וניא אוהש ןמכ אנה יריימד ל״י ש״ק
 ןויכ ;יליפחו .ש״ק ארקיש דע א־כ החפה אלב ומצע
 תוכרב לבא דנל ש״קנ א״כ ןסינמ וניא יקנ ףוג ןיכירצש
 ןיתמיו קיספי יניבו יניב החפה ול אבישכו ךרבל לוכי ש״ק
 ןייעו .קספש םיקמל בושיו חירה הלכיו ו־חיר אצתש דע

 :יב חוא בלל הפי
 בתכו .עסש תאירקל הבהא ןיב ןיליפת חיני םש (יי
 עמש תאירק ארוקה לכד םושמ םעשה חטה
 ךירצ ךכלה ומצעב רקש חודש דיעמ וליאכ ןיליפת אלב
 בויח ןיאד חילש לבא .קרסל קרפ ןיב ךרבלו קיספהל אוה

 ושבל)



 ףכ םייחה אפ 'יס שיק תוכלה
 דיני אלב וליפא שיקל ס3הא ץג קיספהל רוסא ושבלל
 ידכ ׳,ס ליעל ןייעו .קיששהל רוסא יסנ דבלב ושבלל אלא
 זיילטד ־זג קד אלד וילע בזיכו איקס ז*ט ואיגהו .ל׳כע
 סויכ לכ וליפאו תוכרבה ליחסיש םדיק ךרגלו שונלל לוכי
 כ״ה־גל סמיל רהוס אהד . תילטב שוגל תויהל הז לוכי
 םשד ו״ס ׳יסל המוד הז ןיאו איכ ייםנ ש״סכ תיציצה שע
 ז־יא רימאמה ןכו ־• .ליכמ ל־חססש םדיק חילעה ול היה אנ
 םיקמ םישג יניצמ אלד ־זנכ ס״גה ירנד לע השקה ׳ג
 הכדנ אלב תילטה תשיבלל קיספהל רסואש קסופ סושל
 ליעל היפונ סינה ידהש דימו .הלפהל הלאג ןינ אל סא
 םדיק ךרנל לוכי ןיליפס לעד עיש ההגהכ קשפ ויס ׳יסג

 אל תילעה לע לכא אלפ השיעכ ןינכ לארשי לאג םייסש
 ןכו .ש״יעי הלפהה דמא וילע ךרכמו ימינמ אלא ךרכי
 יאדוד יא חוא ז״שמה כיכו .שיוטי ׳ג חוא ליז ליפיס השקה
 החפסנ רסומ לידג חילט וליפא םויה לכ רהומ חילט
 ןינ ול אנו תילט חינה אל םא וסימו .ריסא אסכה סינצו
 אל השינלר הכרכ אלנ חינהל לוכי עמש חאירקל הנכא
 ויס ׳יס לימל ונירבדב ןייעו .ריכמ סצפהכ קר קספה ייה

 ;נ־י חוא 'א־כ "סנו .ד*י חוא
 חיקמנ בי ס .שינלס כ״כו .םהילע ךרכמו .ההגה םש (ו
 .דיל חוא ׳ג ללכ א״ח ינ חוא זיר .׳א תוא
 'יכנו ׳ב ׳יעס ח״ל "סב ליעל ל״ז ןרמ כ־כו .הכ חוא עייב
 .הצר אלש ל־י ןאכ ינחוכל רזח אלש המו ׳ב ׳יעס ו״ס

 חוא ויס ־יס ליעל ונירבדב ןייעו .ג״פ םירבדה דימ לופכל
 :ש״יעי םינורחאה םשב ש״מ דיוי

 .יוכו וב אצויכ דחאכ ללכל עינהש ןטק .א ׳י£)0 (א
 םלועמ ללנ ןנד לכא אל ןיידעש ייסעאו
 .וחאיצ הז ללכל עיגהש לכש וילגר ימו ותאוצמ ןיקיחרמ

 םייסו .א״קם זיט .יא חוא ת״וע .םובל .י״ב .חחרסמ
 םייקו רורב ע״שכ קספו ללכ םיארנ םניא חינה ירנדד
 ת״ועה כ״כו .ביסו ׳א חוא חיקמב ב־יסה כ*כו .שייעי
 הסארע דוד ברה ןכי .רנחמכ ירבדכ רימחהל שיד םש
 ואינהו .ש״ועי ליז ןרמ ירבדכ קיסמ ל״ז םיבמרסל •יסב
 ¬יש עיש ריציק ייא חוא ל״סחה כ״כו .יב חוא רימאמה
 ירבד איבה ׳ב חוא י״בנהב ג״הנכשכ והימ .יה חוא 'ה
 עודיו לכא וליפא וא ןגד תיזכ לכא אל םאד בחכש חינה
 םיכסמש עמשמו ןיקיחרמ ןיא ןנד תליכאמ הניא וז האיצר
 ס״רפסו .ץ־>כ ס״כש בתכו ׳ד חוא ר״אס חעד ןכו .וירנדל
 לכד רנחמס ירבדל םיחל םי הלחתכלד הכלה ןינעל בחכ
 ךירצ ןגד ליכאל לוכי וב אצייכ רחאש ללכל עינהש ןטק
 ח״ג אצי ללסחכ וא ארק םא דבעידבו .וחאיצס קיחרהל
 חוא ר״בחסה וירבדל םיכסהו .ש״יעי תורקלו רוזחל צ*או
 ע ׳יבה םש שימ םנמא) ט״כ חוא ע־יב רודיס יאיבהו ׳נ
 ירבד איבהש דחא ךאיהד המית אוה ח״בה ירבד ׳ל תואב
 ירבד איבהל ׳ל תואב וב רזח סיכ תואב חירפהו ל״ז ןרמ
 חיא ח״עש .(עיצי ליז ח״רסכו ןרמ ירבד דגנ םכש ח״נכ
 ההגהב ׳מ •יעש הישר ׳יס ר ׳ויב'ןייעו .םש ליסחה כ*כו ׳א
 הנמש ןב יליפא ןטק תאיצמ קיחרהל רשיו בוטד עמשמש
 ׳ח חיא ׳נ ללכ א״ח .א״קש •יסכ הזב א־מ ואיבהו םימי
 אקוד ואל םימי הנמשו .םש עיש רוציק .םש לישחה כ*:ו

 :׳נ חוא זיר שימכ רהזיל שי ׳א םוי !בל וליפא אלא

 םינימה תשמח לכ , .רכו ןנד תיזכ לוכאל ליכי םש (ב
 לעוש תלובישו !ימסיכו ןירועשו ןיטיח .ןגד ירק
 •הש אימו ז״טו י״ב ואיבהו ב־ע ב״מד הכיס י״שר .ןיפישו
 לישבת יניסב ןמה לכא סא יליפאד ב״קס זיטה בתכו
 סישוטש לכאמבו .יב חוא ז״שמ ןייעו .סינידסאה ד״בהו .אסיידו
 לוכאל לודב לוכיש המ יפכ !ירעשמ איפפ ץרוקש קיניחל
 גייס .׳ב תוא ר״א .יי׳בנהב איי .ב״קס א״מ .איפפ סרס

 . : ח חוא ׳ג ללכ איח ׳א חוא
 הציב יצחכ איה חיזכ ריעישו .'יפי ןנד תיזכ 0ש
 ילכ אוה הציבה רועישו .ו״פח ׳יס עישב שימכ
 חירצמ סמחמ ס סרד ב״י חמקמו סימ ס״הרד ח־י קיזחמש
 תיעיברד בסכש בימ א״פ סוידע תכסמב סיבמרהב ראובמכ
 הטח חמקמו ם׳הרד זיכ םימה ןמ ליכח הרוחס לכב תרכזנה
 גילה תיעיבר אוה חיעינרד עודיו .שיועי םיהרד ח״י תירצמ
 םימ סיהרד ס׳י הציב לכל הלעי ןכ םאו סיציב השש גילהי
 םוקמבו רסא ןילימ שיר קר לימכאו ב״י חמקמו

 :וימ ׳יא חיסק ׳יס ןמקל ןייע .ריסב רתוי ראבתי רחא
 בחכ סרפ תליכא רועישו .סרס תליכא לוכאל □ש ("י

 והימ .שובלה כ*כו .םיציב העברא איהש ריטה
 ןייע םנמאו .םיציב השלש רועיש אוהש בחכ םש איחה
 רוטהו יישר חעדלד הזב אחגולפ איבהש ב־ירח - יים י״נב
 בתכו .םיצנ ׳נ אוה " א״בשרהו םיבמרכלו םיציב ׳ד אוה
 ע״שנו שיועי רקיע ןכש רושע תתיבשמ ב״סב דיגמה .גרה
 יפלו םיציב ג אייו םיציב ׳ך א״י ליז ןרמ בחכ ׳ד "עס םש
 וחעדד א״יו א״י ליז ןרס בתוכש אכיה לכד ל״קד ללכה
 אוה הנושארה איי חרבש םא קר היינש העידכ קוספל
 ןכו שיוטי ׳ז חוא ג" ׳יס ל״שסכ הלמתכל הל ששימ הרסיחל
 ׳ר םירמואה תרבס החיהשכ ׳ז יעס חי׳ירח 'יסב ןמקל אוה
 ן״רה םשנ םש י*בב ס״מכו הלמתכל הל ש:ח ארסיחל םיציב
 תיזכ תליכא רעשלו אדמוחל שוחל שי אכה סנ ןר םא ש״ומי
 ביירת ׳יס ר״א ןייעו ׳א חוא לי׳תחה פ״כו .םיציב ׳דב םג

 :דיוי חיא חי׳ירח ׳יסו_ ׳א חוא
 רמילכ .סרס תליכא לוכאל לידג לוכיש י,דכב □ש (יד
 סרס הליכא ןמז הז ןגד תיזכ רועישב אהשיש
 ידהש ךרטצמ ןיא הז ריעישמ רתוי ההש שא לבא לודגל
 יניסמ השמל הכלהו רחמל יצחו וישכע תיזכ יצח לכואכ אוה
 עשוהי הדש ברה ליכע וזכ הנורא הייהשל ןיסדטצמ ןיאב
 י־שר כ״כו ׳ב חוא ל״פי ואיבהו .נ־ע ט״כר תונרבד ג״סב

 :ג״קס ז־טו י ׳3 ואינהו ליז
 הז ןטק ריעישו .יוכו לוכאל לודג לכויש ידכב □ש (י
 ליז ץ״נעירהס !יאגהל זוע לירגמ ׳םב בתכ
 היא •ה ־יס ע״ש רוציק ואיבסי •הנש ןב השטנשכ ונייהד
 לד יזנכשא ןריא ךסוי ברה םשנ ׳א תוא ד־התסס ר״כו ׳ס
 הלחחכל לבא דמאק אנידמ ינ״הד ל״כעו וילע בתכו ׳ט חוא
 ׳יס ד״ויב שימכ םימי ׳ס ןב יליפא ןטק תאיצמ רהזינ ביט

 :ש״ועי ׳א חיא ליעל ןנא כ״כו .ש־וטי ה׳סר
 (ל׳שס ןיסרינ שיו) ל״שר םשב א׳קם א״מה בתכ
 םתסד קונית לצא עמש תאירק תורקל ןוכנ !יאד
 ינפמ רסא םעט ןתנ לד אוהו .הפשאב חפטמ קונית
 הסיכמ אוה וליפא חטנט יסב האוצו ןמצע ןיחנקמ ןיאש
 ט״האבכ וילע בתכו •דיכט ה״ס ו*ע 'יס םימכ רוסא

 ותואל אקוד תעבטה יסב האיצ יכ הזב העט הליחמב ב־קס
 סדא



 בפ אפ 'יס ש" ק תוכלה םייח חרוא

 הלוגה ראב הנקרזיש ידכ ךלי ודגנכ האוצ הארו ארוק היהנ ב :וילגר ימיממ וא ותאוצמ ץקיחרמ םרפ
 .נ־כ חמינ ב ידכ ךלי בכעמה רחא רכד וא רהנ וינפל שיש ןוגכ רשפא יא םאו תומא עברא וירחאמ
 •םש א-נשיה ג היהש םוקמב היה םא הנוי ר״רהלוי קספש םוקמל אלא רוזחל צ״אע א״ד ןידדצל הנחיניש

 •סש י :(ס״ס ו״ע ׳יס ל״עו):שארל רוזחל ךירצ האוצ םש שיש ובל לא תתל ול
 .. " :םיפיעס ׳ב ובו .השבי האוצ ןיד .בפ

 .היכ תוכרכ א _ ״ 1
 .חטמ ׳ר נ אלש אוהונ הדננכ תורקל רתומו רפעכ איה ירה ךרפתת הנקרזי םאש כ״כ השבי האוצא א

 רקיע ןכו הקירז אלב הלילג ידי לע סכרסנ סא קר רפעכ יוה אלד א״י סגה :ער חיר הב היהי
 י״שר

 םייחה ףכ

 רפסבו .ל״כע הסיכמ האוצכ יוה רסא םדאלו רוסא סדא
 בהכש ד״מל ףד אמויב י״שר ירבדמ רבדל היאר איבה מיח
 סורקל רוסא המוקמב האוצ רמאש אפס ברד ארסמ לע
 עמשמ ל״כע שיק סורקל הז רוסא לדו ',שריפו עמש סאירק
 ש״בלהו א״אב ג״יירסס השקה ןכו .שיועי םדא והוא אקוד
 שרסה השקה ןכו שיעי ׳זגה אימה ירבד לע ׳א חוא
 -ריבממבו .ב״שועיכ הז לע רמרמהה ק״ומה סגו ויחוהנהב
 א״מה ירבד אינהש ׳ב חוא ר״אה לע סג השקה ׳א חוא
 אישוקו .שרשי וירחא ךשמנש אלא וילמ גישה אלש יגס אלד
 ׳זנה א־מ ירבד איבהש בייסה למ סנ לוסח וז
 אימה ירבד ךרחל רחמש המ ׳א חוא ש״הממ ןייעו
 ןויכד אימה חמדש ךרחל בחכ ה״סק ־יס ב״ח א״מפהו ימה
 תמהוז םושמ רוסא םירחאל סג אמסוז םיסנ המוקסבד
 בשייל בחכו הזב סג ןאמי םש .ריבסמהו .םיועי חירה
 חפשסש יוכו שיק תורקל ןיכנ ןיא לישה ם״מד ליזו קחודב
 ער חיר ןיאו יקנ אוהש האריש דע ונייה הפשאב
 סמסהו םימל םי המוקמב האיצ םושמ םגד בחכ חנו
 וניא וא ללכ ■שיגרמ וניאו חיר חצק םיד ןינמזד רשסאד
 אוה יא חיר םש ןיאש בשיהיש דע סאיצמ אוהש שיגרמ
 אלד ר״בממה סש שימ םנמא .ל״כע קחוד סז לכו יקנ
 דיההסה בתכ עקלה יליבשב אלו לישרב אל הז אצמנ
 ב״ע' ה״ד ׳ו ללכ הלפח ׳ה סקלה ילובשב אוהד ׳ב תוא
 .שייעי א״מה ירבד הזב ךרחל הצרש המב ד״החסב םייעו
 יסב האיצד תמכסמ ׳ופה תעדד הז לכמ םידימל וניצסנ
 ער חיר ןיא םא תורקל רחאל ירשד הסוכמ איהו תעבמ
 רהזיל שי הפשאב חסמסש קוניתב קר הנמיה ול עיגמ
 וניאו ער חיר .וב שי אמש וא יקנ וניא אמש םיחלו
 םינטק םינג ול שיש ימר ׳א חוא ליסחה בתכו .שיגרמ
 לע דומעלו הפי הפי חנקל ותשא חא זרזיו זירז תויהל ךירצ
 םידומילו תוברב תרימא תעשב שודק והנחמ תויהל רמשמה
 ריכזהל ברקי זאו רחא חיר י״ע ריבעי האמוטה חיר חאו

 קדקדמו ולא םינינעב זירזו ריהזה לכו ארונהו דבכנה ׳ה חא
 יכ רמאנ וילעו םימש דובכ הברמ ז״ה ומצע .למ רימחמו

 :ד־׳כע דבכא ידבכמ
 הכוסב םימו .וילגר יסיממ וא ותאיצמ ןיקימרמ □ש (ח
 הז ןידב ׳ו {ןר תוכרבב ימלשוריבו ביט בימד
 אלמכ קיחרהל ךירצ וינפל לבא וירחאל אוהש לכ ונייה א״ד
 ער חירמ ןיקיחרמ ינח יכה רתב םש ימלשוריב .םימכו ויניע
 ירבדב ראובמו ג־קס גיס ־יס ןמקל ז״טנו טיע י״סר לישמכו

 : ־ג חוא ל״סי .ח״ה ש״ק יהמ גיסב םינסרה .
 ידנ ךלי ודגנכ האיצ האורו ארוק היה .ג ׳יעס (ט
 ודמע לס ראשיש היהו יוכו וירחאמ הנקרזיש

 קר איר רועיש קיחריו וירחאמ האוצה חיניו וינפ ריזחיו
 חרזמה רנמ ךלוהש ירייט םשו הלסחה לצא ןכ ארמגה !ישלש
 .חרזמה דגנכ וינפ ־וזחל ךירצ סיכע יכ רמא ןינעב ול א־או

 :׳ב חוא ליסח יו חוא ריא כ״כו .׳א תוא זיהע
 השירפ .חירה הלכש סיקממ ׳יס .א״ד וירחאמ □ש ('
 שיר ןייעו .םש ל״סח ׳ה תוא ריא ׳ד חוא

 :ט״ע ׳יס
 ךופהי השק 'ינו רסנ וינפל םיש ;ינכ א״א םאו □ש (אי
 רסחא ארמגב י אמלשב וירחאל האוצה היסחו וינפ
 ש״ק יבג אכה לבא םילשורי דגנ דומעל ךירצד הלסח ןינעל
 .רהנ וינפלו האיצ ןרוצ ינשב שיש יריימד רמול ךירצו .השק
 ל־י הנממ וינפ רוזחיו האיצה רובעיש דע וירחאל ךלי תיאו
 .ןידדצל החינהל רשפאש ןייכ וירמאל רוזמל והוחירטה אלד

 :׳ט תוא טיע ׳יס לישמ ןייעו .ג״קס אימ
 וכירצה אלש .קספש םוקמל אלא רוזחל צ״א □ש (בי
 יואר היהש םיקמב ארוקשכ אלא קודבל
 לבא שודק ךינחמ היהו םושמ סאיצ סש םי םא קפתסהל
 והוחירטה אל ויניע אלמכ אוהש ׳וכו הארי אל סושמ
 םשב י״ב .קספש םוקמל רזוח רזימשכ ךכיפל קודבל ביכ
 הארב ■יסאד איבשרה שיע י״בה בתכו •שיבלו א־בשרה
 הלסח וחלסת ללפתה םאו שארל רזוח וניא ודגנכ האיצ
 ידכב האיצ םש אצסהל וכרדש םיקמ אוהש ייפעאו
 כ״כו .ש״יעי ויניע אלמנ קודבל והוחירטה אלש הנאריש
 קמ איהש לכר םינורחאה םשנ ח״ל חוא ו״ע ׳יס ליעל
 רוזמל ךירצ ןיא ללפתה םא דבעידב ודגנכ ייפא א״דל

 :שיוטי ללפתהלו
 לא חחל ול היהש םיקמב היה םא הנוי׳ר״רהלו 0ש (גי
 בתכ י״נב .ם״ארל רוזחל ךירצ האוצ םש שיש ובל
 ׳אה ארבס איהש אוה ארתבד א״נשרהכ ןניטקנ הכלה ןינעל
 חוא זיטעה כי׳כו .םתסב עישב ןאכ ליז ןרמ התוא איבהש
 סחוסש אכיה לכד ׳ז חוא גיי ׳יס ליעל ונבחכ רבנו ׳ב
 םחסנ הכלהל קיספל וחערד א״י בחוכ כ״מאו ליז ןרמ
 םי ימנ אכה כ״עו .שיועי סלחחכל א״י חרנסל ששוחש אלא
 היתוכרב אלב שיק תורקל רזיחו הלמחכל א״י ׳סל םוחל

 ח״ז תיא ר״א ןיימו .ל־בס םישמ רזוח וניא תוכרב לבא
 :ב״שועי ׳ג תוא רימאמה וילע ש״מו

 אקוד .׳יכו ךרסחח הנקרזי סאש כינ השבי האוצ .׳א ׳יעס (א
 רבשחש אלא ןינורס .השפת אל םא לבא ןיכוריס
 ־רה'םשנ ־ז ןיד שיקד גיס מ*כ .הדגנכ תורקל רוסא היצחל
 .יא חוא ריא ׳א חוא סירס ׳א חוא ז׳סע .איקס אימ .חונמ
 ת זא ימקל ןייעו /א חוא ל״סמ <׳א חוא חיקמב ברס

 ־ג (?ם)



 חרוא םייח גפ בפ ׳יס ש״ק תוכלה
 רוסא דיה ןיביטרמ ויה םא עקרקב ועלבנש םילגר יסג ב :(רוט) (ותמ: ימ •פ ש״ארהו י״שר) חלוגח ראב

 :ז״ט ךומסל שיו חיפטהל מ״ע חפוטב קר רוסא וניאד א״יו :םדגנכ תורקל 6,1553 0־ 3
 :םיפיעס ׳ז־ד ובו .שיקב אסכה תיב יניד .גפ ס״נמר? חעדל

 ונייהד יל האריו־ האוצה ונמט וניפ וליפא ןשי אסכה תיב דגנב תורקל רוסאא א •פדי 'להמ נ'פג
 ךומסב ודגנכ ארוק האוצ וב שיש פ״עא תוציחמ ול שי םא לבא תוציחמ ול ןיאשכ ^עכמ־״כי״נ "

 וניאו

 םייחה ףכ

 ךרפהחב ירשד אהד סירה םשג סרה שרמ גמכז ׳ג
 אמלעב ארסעד נ־פא ב״לאש ער סיר סל ןיאשנ אקוד
 :שירכה ואיבהו ,דינמ אוה רקיע ול שיש שר סיר אוה

 ליי ןבאכ הברה סשרקנ האוצהש רוקס ?£0 (ב
 רוזחל הלוכיש ןויכ הילע האוצ סש ןיידטד
 ¬ב חוא איא גיסרס ׳ב תוא ריא ,ב״קס א׳מ .התומדקל
 תוא ד״החס .םש ליסח ־ט חוא ׳נ ללכ א״ס ׳א חוא ז¬ר
 םייסו ריתהל בתכש קיזמה ירבד החדש המב ש״יעו ׳א
 ריציק .שיועי הרוח רוסיאב לקהל יאדכ וירבדב ןיאש ןפואב
 םילגר ימבהיהד ןחלשהחאסנ בתכו -ז חוא ׳ה ׳יס םיש
 תורקל רתומו ייפכ בישח גלשב חיסכחנש האוצ והימ .םישרקנה
 לימל ונבחכ ןכו םב ךורע ןמלש ריציק .םש ליסח .הדגנכ

 ; שרפי םיקסופ המכ םשג ׳ל חוא ויפ ׳יס
 אלד אייו .הסנה ׳טו ךרסחח הנקרזי םאש □ש (ג
 םעטכ ׳וכו הלילג י״מ חכרסנ םא קר רפעכ יוה
 ייעמ הלילג ייע חכרפנ לקב רחויד ׳אה העיד ילעבל ל־סד
 לקב רתויד אכפיא ליס ליז אימר בתכש אייהו .הקירז
 כ״כו .יינב שימכ ארמומל םתעד הזו הח הקירז ייע תכרשנ
 רימאמה וילע ש״מו ׳ב תוא השירפה שימ !ייעו :ביקס אימה
 שובלה ברס הטימשה רקיע ןכו ליז א״סרה ש״מו 'א תוא
 רימחהל ל*םד הטימשה הניוכבד ׳ב תואב ריאה ויצע בתכו
 זיטפה כ״כו .שיועי םינורחאה תעד ןכש בתכו והייוורחב
 חכרפנש ב׳יכ השיבי תויהל ךירצו ריסחהל ךירצד יא חוא
 ויה סא עקרקב ועלבנש םילגר יס ,ב ׳יעס (י :םש ליסח ׳א חוא חרפה כ״כו .הקירז ייעו הלילג ייע

 רוסא וניאר א״יו .הסגה ׳וכו רוסא דיס ןיביטרמ
 בחכ שובלה ברה הנס -וכו חיפטהל חנמ לע חפוטב קר
 םדגנכ סורקל רוסא ריס ןיביטרמ ויה םאד ליז ןרס ירבדכ
 ל״סס .ה״ל חוא עייב רודיס כ״כו ׳ב תוא רימאמה תער ןכו
 קר רוסא וניאד ליז םירומ ירבדכ קספ ח״בה לבא •יב תוא
 ייננהב גיסנכש ואיבהו חיפטהל חנמ למ חפיט וב םי סא
 והימש יס ׳ס חילכ תעד ןכו .איקס זימה ביכו .יא חוא
 תנשב אקארקב ספדנש ע-שבד רמול *ןיסיהו חיסק חוא
 קר רוסא וניאד אייו רבחמה ןושלמ עישב ספדוה ז*םכ
 רזמש המיתס ןס ןיאו .כ׳ע זי׳ע ךומסל םיו סיפטהל ספוטב
 תשרופמ אינוסה םינסרהלש יסל הזב י־בה ורפסנ םיממ

 ןנברדמ אלא וניא ץראבש םילגר ימד ארוהיא םנו קחודב
 .ינ תוא איאבו ׳א חוא זישמ .*ג היא ר״א םיכסה ןכו .םיומי
 ׳מ חוא 63 יפ ח־א ;ג .טיכ חוא ׳נ ללכ א־ח -ב חוא זיר

 ; ׳אה ארבסכ רימחהל םי סלחחכל סימו
 ןינכ ׳יס .חיסטהל חנמ לע חסוטב .ההגהב םש (ה
 םאש הב חומל הלעמ םהילע ודי חינמ םאש
 .םש ז׳ט .רוט .חומל הנסמ לבקמ רחא רבד לע סנמיני

 : םש אימ .םש זיר .׳ב חוא ביכ .גיקס אימ

 לכד ׳יס .יוכו ןשי כ״הב דגנכ תורקל רוסא .א ׳יעס (א
 התוא וניפש ייפעא האוצ וב היהש כ״סב
 ויניע אלמכ וינפל קיחרהל ךירצו הכותב האיצס ןיידע וליאכ
 .׳א חוא זיעמ .ח״ב .חירה הלכש םוקממ איד וירחאלו
 יירה ירבד לע שיסב םייעו ׳א חוא ר״מאס .׳א תוא ריא

 :׳א חוא זיר .שיועי
 וכוצמר וליפאו .ןשי כ*ה3 דגמ סורקל ריסא םש (ב
 סטש המדנש ןייכ היסא דיסב והודיסי והוקינו
 איי .דיוי 'יס חיאמ איח הדוהי תיב .רחס ול !יא ׳א
 םא לבא .׳א חוא ל״סח ׳א חוא י״בנסב ד״פ ׳יס ב״מב
 רהוס חיב ימיקמ השעו וחוא סרהו אסכה תיבה לט ךלמנ
 אכיל וח ונממ כ׳הב םש רקטנד ןויכו ןויזב םושמ סעטד
 ןינעל א־׳מס ׳ושחב כ״כו .רבד אסע יאמ יזח קיפו ןויזב

 :׳ג חוא דיס ןמיס ןמקל ןייעו .םש ליסח .ץחרמ
 ןשי וא שדח קפס אוה סאו •יכו ;םי כ״הב □ש (ג

 :ספ ריא ׳א חוא תיוע .ארמוחל ןנילזא
 המכ בחכ אלדמ יוכו חיציחמ ול םי סא לבא םש (י
 ססיבנ הניא ייפא עמשמ הציחמה הובג רועיש
 ההובג הציחמ ןניעבד בתכ חרה וסימ .ירג םימכו טיי
 ׳א חוא סירס ׳נ תוא ירגהב גיהנכש כ*כי םיופי הרשמ
 הציחמב ׳ימא רוסאל איקס ז־טס תעד םנמא ׳ב חוא זיטע
 ליוה האוצ לבקל םידחוימ חיציממהש ןייכד הרשע ההובג
 תעד ןכו .ש־ועי ער חיר םהב םש ןיאש ייסטאו סאיצכ
 ׳6 חוא ביוסה כ־כו ׳3 חוא ריא דרהו .א־קס א״מה
 ׳יס חיור ׳ב חיא ליסח .איי תוא ׳נ ללכ אימ יא חוא זיר
 ליבשכ אלא םישענ םניאש חיציחמג אקודו ר חוא ט״ע
 הנב סא לבא הזל דחוימ רדח וריצחב השימש ןינכ כיהנ

 ייסטא הציחמ המואל הכימסהש חיב לש הציחמב כ*סב
 החוא לע ןיא שממ כ״סב לש הציחמ איה הציחמ החיאש
 ןייכ ךומסב ייפא חורקל רתומו הז ןינעל כ׳ה3 !יד הציחמ

 כ*הב שיש לכ היישמו .דבלב כ־הבל הדחוימ הציחמב ןיאש
 לכ רצחב ללפתהל וא שיק סורקל ןיא דחוימ רדח וריצחב
 ןיאש כיהנב ונייהו האוצ ןידכ ויניע אלמכ וינפל כ־הגש
 ויהש !תואכ עקרקה לע תחנומ האוצה אלא הריפח וב
 ביוס .םש ריא .סש חנ .הדשה סיט דימלתה ימכח ימיב
 םש ןייעו ׳םש ח״ור .םש לישמ ,םש איח .םש זיר .םש

 הניאו בקנה חחח אוה לבא הריסמ שי סא קפחסנש ל׳סחב
 םילגר ימו האיצ שיש רסחי אל םא סג סמו הרשמ הקומע
 חמקל רוסאו יער לש ףרנכ בישח ימנ הזד רשסאד ץוחבמ
 אב 'ס חיא ןבו סש חיור ןייעו .דיכע ירב מ״כו ודגנכ
 עינמ סא לבא טר חיר ול עינמ ןיא סא זרו "סיכ חוא
 אימ ,חירל תוליעימ ןיא תיציממד ערל רוסא טר חיר וצ

 טיי תוא טיט ׳יס לישמ ןייעי .םש לן0מ .םש איח ,םש
 :איכ תואו



 דלק םייח גפ ׳יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה דאכ רתומ וב שמתשנ אל ןיידעו ב׳הבל ונימזה־ ב :ער חיר ול עיגמ ןיא םא ששוח וניאו
 .סש אלמנה רחא תיב לע רמאו אסכה תיבל אהי הז תיב רמאי ג :וכותב אל לבא ודגנכ תורקל

 !אלממ םש ג ינשה ירה הז םנו רמא אלו הז תיבו ינשה לע רמא םאו ,הוש םניד הז םגו

 .׳!םייוג ד אםבח תיבי ד :אצי וב ארק םאו הלחתבל וב ץרוק ןיא ךכיפלה ואל םא ךכל ונימזה םא קפס
 נד> ס׳נמיה ה ^ג<ןנתם ןינעב ןורדמב יושע אוהו אמוגה ןמ תומא ׳ד קוחרב׳ ויפו הריפחב אוהש
 סטייט יז אלממ םא" וב תורמל רתומו ימד םותסכ אמוגל דימ ןידרוי םילגר ימה ןכו קוחרמל דימ לפונו
 רוט ח י ׳שר רוסא םימעפל םהנ ןיניתשמ סא נ3א הגס :אמוגל!ץוח וב ןיניתשמ ןיא םנו ער חיר וב ןיא
 סחויי ׳ימו לספס םהל שיש םדא ינבט ה :(יגימיימ סוהגס) .ש״ק תורקל ש״כ הרוה ירבדב םהב רהרהל
 :םש יבירמ ־ ףרגה ןיא םגו כקנה האוצה ןיאש ןויכ ודגנכ ש״ק תורקל רתומ וילע ןיגפנו בוקנ

 ארוקו רזוח ןירוק ןיאש םוקמב אריקש ימ לכו) ףדב הסוכמ דימת בקנהש דועו בקנה תחת
 :(׳נ קרס ינומיימ)

 טא

 םייחה ףכ

 סיציחמ םהל שי םא נ״כהבל תוכומס !רואשכ יתב
 תוציחמ ףקומ נ״כסבב םיללפתמ סנו הרשע תוהובג
 םהל עיגי אלש ובלבו הב ןל חיל תוקססה ־ב התעמ ןנשיו
 חיר הסל עיגי םא לבא ,מ ׳יס ח״א בקעי בש ,ער סיל
 קיחרהל ויניכש םיבייחו ליעומ תושר יונשו הקספה ןיא ער
 ׳ה ׳ש הלענה רוא ,םינש המכס וב וקיזחהש י״סעא
 ,יס ןמקל דוע ןייעו .וימ חוא ׳ה ׳יס ט״וה ירקיע ליבהו

 :׳ג רא ו״פ
 יוכו וב שמתשנ אל ןיידעו כ״כיבל ונימזה ׳ב ׳יעס (ה
 נ*פב ד״רארה בתכו אסישפיא אלד אימנ
 ואל הנמזה ל״קד אלוקל ןנילזא אטישסא אלד ןויכ ש״קד
 ןל איעביאד אוה ןויזב םושמ וא הרזג םישמו איה אסלמ
 ¬ס :ץירה לע הנוי ׳רה כ״כו .רדע אלוקל אקיסס ךכלה
 ש״כו סוסב ׳יפאו ללכ ריסא וניא שדח לבא ותיפש ימ
 ש׳ארסו ם״בסרה לגא ׳נ תוא סירפה כ־כו ,םרעי ודננכ
 ל״ז ןרמ קספ ןכו וכותב תורקל ןיאו ארמוסל וקספ ליז
 םהש הארוהה ידומע ,גמ םינש ויהישכ וכרד ןכ יכ ייבנ
 קסיפ תמא תעדל םימיכסמ ש״א־יהו סינמרסו ס־ירה
 רוסיא אוסד ןויכ מ״נו ע*שב ןאכ וירבד סה ךכו םתוסכ
 וכותב ללפתה וא ארק דבעידב םא ןיריתס םיו ןנברד
 התוכרב אלב ש״ק תורקל רזוח קר ללפתמו רזומ וניא
 .ללפתהלו רוזמל ךירצד בתכש ימכ אלרו ליבס סושמ
 'ישנו ׳מ ׳וא ג״ט ׳יסו ירי ׳יא 'ר ׳ס ליעל ונירבדב ןייעו

 ;קרדו ׳ד תוא ט״פ
 לכ עמשמ ,וכותב אל לבא ודגמ תורקל רתוס □ש (י
 ךומסב ־יפא ודגנכ תורקל רחוס וכותב וניאש
 ׳ב תוא ז״ר סיכו ׳ב תוא א״אב גימרפה כ*כו .א״ד ךומ וצ
 ובתכ ׳ד תיא ריאהו יכדרסה שיע ׳א תוא השירדה והימ
 סייס סיסו .ש־ועי צ״א וינימ אלמכ קר א׳ד תקחרה ךירצד

 :דבעידב לקהל שי אניד ןינעל ריאה הש
 לכב ריסא תיציחמ ול שי םאו ,וכוהב אל לבא ,םש 0
 :ביקס שיבל .םש א״א .ב״קס ש׳החמו א״מ .ללמה
 ׳ד ןיד ש״קד גיש ס״כב בתכו .יכותב אל לבא (ח
 םי והימ .ש־ייעי ריסא ת״רנ וב רהרהל ׳יפאד
 ואיבהו היפ ־יס ץינה ביכו ,יג חוא ז״טע .רוהרהב ןיליקמ

 :ביקס ס־ האנה ויכו /ג חוא זישס
 רסא םא ׳יכו כ״הגל אהי הז תיב רסא ,׳ג ׳יעס ( ט
 ירה הז סגו רמא אלו הז תיבו ינשה לע

 ,רסאק אמלעב אשימשתל הז תיב אסשד ׳יכו קפס ינש
 :ג״קס א״מ .שובל .ייב

 לדהו ימד םיחסכ ׳וכו אריסחב אוהכ כ״םב ד 'י^ס (י
 .ד״קס אימ .כ״הב הזה םוקמכ ןיא ׳,ליאכ

 :׳ד תוא ז״ר
 ןיב חיציחס ול שיש ןיב ׳וכו וב סורקל רתומו (אי

 :הש זיר .ול ןיאש
 ןיא סימו ׳וכו םהב םיניתשמ םא לבא .ההגה □ש <בי

 ל־טלדכ ודגנכמ הקחרה ןינעל כ״כ3 ןיד הזל
 ,דבל חוליקה דגנכ אלא חיהמ רוסיא ןיא םילגר ימב אהד
 ג־טאד וירבד ׳ישו ,ס תוא ר־א ואיבהו ,ב״קס חנ
 זיס ׳יסנ שיסכ האוצ ומכ כ*ג ריסמ קיחרהל ןיכירצד ל׳קד
 חיציממל ץיח רוסאל איקסב י״בה לט קלחכ המ ןינעל מ״מ
 יא רתומ חיציחמל ץוחר ייבהכ רימנ ןאכ לקימ אהב
 כ־כו ,ב״קס שיבלהו ז״שסה וירבד ושריפ ןכו .חיציסמ אכיא
 ,סש לפונ יערו בוקנ לספס שיש ונלש כ־הבו .םש זיר
 כיהנכ ואל כ״הב תיציחמד ל־י מ*מ א״ד קוחרב אל רשויב
 !יניסשמש המו הציחמה דבלמ לספס שי אהד ןיימד
 רזיח וניא דנטיד סטעו הוה ןנברד לקחל הארי םוחנ

 :סש ז״שמ ,אריקו
 וילע ;ינסנו בוקנ לספס םהל םיש סדא ינב .כ ׳יעס <גי
 ואיבה הז ןיד .׳וכו ודנמ שיק תורקל רתומ
 וירבדמ •הארנו לדו וילע בתכו טדרמה סשנ ייבג ל״ז ןרמ
 ונממ קיחרהל ךירצ ז״סלו ול םי כ*הנ ןיד הז ביקנ לסססד
 וינפל סנ כ־אד עיצד בתכו היקס א׳מ ואיבהו .ליכט איד
 שיק סורקל רחוס ע״שב ןאכ בתכ םמלו ויניע אלמ רוסא
 כ״הבו !ארמוחל אניברד איענ לי־סד ןדידל םייסי ׳וכי ודגנכ
 לספסב'!היכ כ״א ויניע אלמ קיחרהל ךירצ האיצ וב ןיאש ןשי
 ;יאד מ״נה סשב י״ב שיסכ ויניע אלמ קיחרהל ךירצ הז
 בסכ ג״קס ז״סהו .ש״ועי הסונמל הלוגמה כ*הב ןיב קלחל
 וירחאל ונייה אד •לסמ קיחרהל ךירצ י״בה שימד תוטישפב
 ■יפו .ויניע אלמכ קיחרהל ךירצש ל״רו ליעומ וניא וינפל לבא
 ךירצד י?בה ם״מ שרפמ ז׳טהד שיבלה ש״מכ ל״צ ההירבד
 רסומד טישב ם׳ס לבא הסיכמ וניא סא אוה א*ד קיחרהל
 לע קליח י׳בהד שרפמ א״מה לבא הסונמב ודננכ סורקל
 עישב בתכ ךיא השקה ןכלו הסונמב £ןא רסואו ינדרמה
 ש״פכ הסוכמ ׳יפא הז לספס אנירל רוסאל חיכוהו ריתהל
 סשיידי ישובל ןייעו .שדעי ע״שב ןאכ קספדכ אצדו י־בב

 תוא



 םייח דפ ׳יס ש״ק תוכלה חרוא
 :דחא ףיעס ובו .ץחרמב תורקל רתומ םא .דפ הלוגה ראב

 םש ץ־ומועה לכש ןוציחה תיבב ןשיבו וב תורקל רתוס וב וצחר אלש שדח ץחרמא א יא'נהי ייחנש "
 םולש תליאש םש שי םימורע תצקו םישובל םש ןידמועה תצקש יעצמאבו רתומ םישובל ש'^ש יי"ש.שג
 (םימלצה לכ קרסו חבשל ק״פ ן״ר) ח״דב םש רהרהל רתומ!הגה :הלפתו ש״ק אל לבא

 תינב ןמא תינעל רוסאו :רוסא םולש תלאש וליפא םימורע םש םידמוע םלכש ימינפבו
 :(הריכ קרס ן״ר) ןתרמה

 ףכ
 רי׳אהו הנפ וכרדל דחא לכש ׳ד תוא רדנאמו קרמו ׳א חוא
 סגו קיחרהל צ״אד ןרמ ירבדמ עמשמד דדצש סגה ־ה חוא
 ריבסמ ואיבהו .שיועי רימחהל שיד .ריסמ ןימגמונס א״מ ירבד
 קיפנ אל הז ןידד ןויכ כ״או .רקיע ץכו בסכו ׳ב חוא
 ינש רימחהל וירבדל ומיכסהו אידהל רסוא א״מהו אחנולסמ
 רב סחיא ןכלו ןניטקנ יכה ריבסמהו ריאה סילודנ םינואג
 האיצה ןיאש ייפעא וילע ןינפנו בוקנ לספס סהל שיש םדא
 ךירצ הסיכמ בקנהו בקנכ חחח ךרנה ןיא םנו בקנה לט
 רדחב אוה סאו ויניט אלמכ וינפלמו איד וירחאמ קיחרהל
 קחורמ היהיו וינפ ריזחהל וא ןוחל ואיצוהל ךירצ וב ללפמסש
 תואסכ םכותב שיש םיתב םתואב ןידה קו .א״ד וירחאלמ
 ןוחל םאיצוהל ךירצש תיבבש םידליה ךריצל םיבוקנ םינטק
 םסמ ויניע ריזחהל וא דמול ,וא ךרבמ וא ללפתמ אוהש חטב
 םיסוכמ םהש המב יד יניאו א״ד וירחאלמ םיקחורמ ויהיו
 ותרבס יסל ונייה םיסוכמ םה םא ריתה םש זיטהד ג־טאו
 ירבד יסל לבא הלוכמל הסוכמ ןיב בוקנ לספסב קלחמד

 :רימחהל םי אימה
 רזיח ןירוק ןיאש םוקמב ארוקש ימ לכו .הסגה □ש (יי
 רזוח ןיא דבטיד יעצמא חיגד אקוד ואל .ארוקו

 :ש״יעו .*ג חוא ד״ס ׳יסג ז*שמ .אריקו
 .וב תורקל רתומ וב וצחר אלש שדח ץחרמ .א ^0 (א
 ש־סכ וב תורקל ריסא שדח כ״הבבד ג״עאו
 .דרי ךד חבש ארמג .םיאמד כ״הנ ינאש ־ב ׳יטס גיפ ׳יסב
 השירדו ח״ב ואיבהו .וילט הנוגמ םשו סיאמר ליז יישר ׳יסו

 :א־קס זיט •יא חוא
 ־סבו םש ארמגב אחיאו ׳וכו ןוציחה תיבב ןשיבו □ש (ב
 ןיאש י״סעא ורסאש ןחרמד אדנ ו״כד וחמש ימ
 וב ושמתשנש רחאמש רמולכ בתכו .ייב ואיבהו •םדא םש
 !ירוק ןיאו ימינפה תיב סיאס םדא וג ןיא וישכעש ייסעא
 וב ןירוק ןיא ינממ האוצה וניפש י־סטאש ביסב ומכ יוהד וב
 בתכו .דרי ׳יס חיאח הדוהי תיב א־קס איס .סיבה כ״כו ל״כט
 םימורע םש םידמוע םדא ינבש םיקסב ךא הז ןירד חינה םש
 ןיאש י״פעא כ־ג !יליפת חינהלו הלפתו ש״קב רוסאר םישובלו
 םישינלו םימורע תחא םעפ וב ויהש ןויכ רוסא םדא םש
 חוא ח״וע .׳א תוא חנע .יינגכב גיסנכש ואיבהו .ר*כט
 .׳א חוא ר״אהכ אלרו רימחהל סי ןכו .׳א תוא ז״ר .׳ב
 ז״שמ ןייעו ,םדא םש ןיאשכ יעצמאב ריתהל כחכש

 :׳ב תוא
 וקינו ודייס םא ׳יפאו ׳וכו ןיציחה תיבב ןשיבו □ש (ג
 ץחרמ םשד יאק הירוסיאב יתכא ץחרמה וצחרו ־
 םא גבא ׳ר חוא י״כרבכ׳ ואיבהו .םש הדוהי תיב הילט
 אצויכו רינהה ורקטש ץחרמ לש וסיגב השעמ יוניש ושע
 .הזוזמ וחתפב חינהלו ךרגלו רודל רתומ רודל תיב והושעו

 ה" פ

 םייחה
 ,׳א חוא ח״עש .׳ה חוא י״כרבה ואיבהו זיפ ׳יס א״ח אימס

 .׳ב חוא גיס ׳יס ליעל ןייעי
 תצקו םישובל םש םידמועה תצקש יעצמאבו םש (י
 ןויכד ל׳זו חונמ ברה בתכ .יוכו םימורע
 ינהל היה םימורע םש םידמועש יגסמ ץחרמ רוסיאד

 .קוחב תורקל וא ךרבל רושא םישנא םהב .ןילבומש תואוקמ
 ריסיא םושמ אלא וניא ץחרמה רוסיא רקיעד רבתסמ אלו
 ינה לבא ןימחב ושימשתש י־ע היב תיאד אלבהו אסהוז
 אהד ע*צו .רתומו אסהוז אכיל םיננוצ םהלש סימהש תואוקמ
 סיכ ואיבהו .ליכט ץחרמה תיבכ הליבטה תיב הזוזמ ןינעל
 הזוזמ ןינטל אהד ע״צו ם״ס הנהו .יג'ןיד ג*ס שיק תוכלהב
 םירסוא ונא ךאיסד תושקהל ונוצר ץחרמה תיבכ הליבטה תיב
 תיבלהוש אוה הזוזמ ןינטלד ןויכ ןנוצ הוקמה תיבג ןיכרבמד
 ויסר ׳יס ד״ויב םימכ הרזממ םירופס םהינשד ןויכ ץחרמה
 ירבדב תצרוחמ איה רבכ וז אישוק םנמאו .שיוטי ד ׳יעס
 ןכו .דובכ תרידל םייושע םניאש יסל בתכש םש ליז ןדס
 ץרית ביקש הימ ׳יס אימהו .שיועי ה״ס ׳יסב סירפה ץרית
 כיכו .שייעי םורע אוהשכ ׳ה ינפל דומעל רוסאש ינפמ
 כיכו שיועי הליבטה תיבב תכרבמ סשאד ׳ר ׳יס דריב ליז ןירמ
 .יג חוא סש ז״ר .ביקס ה׳מ ׳יס א״מ ׳ה״ס י״סם,חירפה
 תונווכה רעשב ליז ו־חרהמ כ״כו ׳א תוא ׳יסה הזב ר״בחמ

 ךסעחהל תכרב ךרבמ היהש ל״ז י״ראהל הארש תיציצד ׳ו שורד
 בתכש ביקס ז־סהל ןייע והימ .שרעי הליבטה תיבב היהשכ
 סחצקד ץחרמה לש יעצמא תיב ןיד שממ ול שי הליבטה תיבד
 תכרב קר הכרב םוש םש ךרבל ןיא הלמחכלו םישובל
 ןינעב א״אש הליבטל אכייש איהש םש תיחרכה איהש הליבטה
 ־יסב ש׳יק ןינעל ש״מכ תוכרבה לכב רתומ םימב לגא רחא
 סימה ךות ונל- ןיא םא םילילצב וא םירוכמב רחימד ד״ע
 ןייע םנמאו .׳אי חוא ריסאמו .־א חוא ברסה דיבהו .ד״כע
 ןינעל כ־טו .ז״טה ורבד לע ש״מ שיהנבו םש הדוהי תיב
 ליזו דרי חוא ה״ס ׳יס ייכרבב א״דימה שימכ הארנ הכלה
 .גיס סיכב ל״ז ןרס ואיבה חונתוניבר וב קפתסנ היקמה ןיד
 איסו דיס ׳יס ליטל א״יו זיטה הזג וכיראה םינורחאהו
 .יס ׳יס חיא א״ח ס״דהו הז ׳יסב מ" רשהו הימ ־יס ליעל
 וחתפ ןיאש הוקמד אכיד ןינעל יתוינעב הזחא ינא רשאו
 הימהוזו הילבה שיסנ אלד ץחרמה לש ימינפה תיבל חותפ י

 ירש םישובל .םירמא שיש וליפא וא םש ידיחי דמוע אוה םא
 א״גס ברה תער סטונ ןכו חירפה ש״סכו ךרבלו תורקל היל
 .ז״טה ש״מכ .יעצמא תיבכ וניד םדמוע וחא םירחא םאו
 םא םימורע םירחא שיש וא םורע אוהו זירגב טושפישכו
 תומש םע ךלק ךילוהל תצק םיגהונש ומב שדוקה ינתכ ודיב
 םעמ והח םורע ׳ה ינפב דומעל ריסאד ותוסכל ךירצ
 איבהש תילטב םיקוספ םקורד הבושח איההב ם״במרה

 אימה



 הלק םייח הפ 'יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה דאנ ;םיפיעס ׳כ ובו .ש״ק תורקל רוסא תומוקמ הזיאב .ה״פ
 .דינ .תיכינ א ארוק היה םא 'יפאו ש״ק ארקיו ויפ לע ודי חיניו תופנוטמה תואובמב םדא ךלי אלא א
 •ו״ירה תעוצ ב הלוכ תא רוםגל ידכ ההש וליפאב םשמ אצישכו ףנוטמה יובמל עיגישכ קיספהל ךירצ אבו

 ־מפי חאירםר'^ :(ה״ס ׳יס ל״מו) רקיע ןבו שארל י רחסש א״יו הגה קספש םוקמל אלא רוזחל ךירצ וניא
 וליפא

 ז ףכ
 ח״רפל הנימ ק־לו ד ׳יס רודה ראס *סנ הספדנו (לימה

 דמוע איהשכו .א־גמה ירבדב ק״ודו ןרהא דיה השקהש ומכ
 סאו .םיקוספ רמול ירש ץוחל ושארו םירוכע סס סא םימב

 סאו .ן־קד חבשב םימכו רהרהל רחומ האור ובלד םילולצ
 אחל אכיאד אלא הסיכמ ןחורעד ךא םימורע םש םדא ינב
 ירשד ד״פ ׳יס ליעל ם־רימ ,ם״מכ ירש ימנ אה ץחרמד
 שי םש םימורע םדא ינג שיבו .יעצמא חיבנ רהרהל
 ינסיחו חרכומ וניאד . חודמ ג״יו םיקוספ רמולמ רימחהל
 ש*מ הימ ־יסס ליעל ונירבדב ןיימ דועו .ליכמ רוהרהב

 :ריסב םש
 תיבג לבא .הידב סש רוהרהל רהומו .ההגה □ש (ה
 ה״פ ׳יס מ״ד .הידב רהרהל רוסא ימינפה
 לכד ןירה םשב מ־דה ש״וע בתכו .ןירה םשב ׳א חוא
 ךא רוסיא וא רתיה המוהל רתומ רהרהל רתומש םיקמ
 י״סס ע״ש תוהגהב ואיבהו .רבד 'לש וממס רמאי אל

 ;׳א חוא ׳יסה הזב זיר כ*כו סיפ
 וליפא םימורע םש םידמוע םלוכש יפינסבו םשס
 ה־בקה • לש .ומש םולשד רוסא םולש תליאש
 שריפו ביט דרי ךד חבש .םולש ׳כ ול ארקיו רמאנש
 א׳מה בתכו .םולש ׳ה ה״בקהל ןועדג-ול ארקיו ליז יישר
 .םולש תליאשב. ריסא תופנוסמה תואובמב ה״הד ביקס

 ג ׳ד תוא ז״חש .םש ז״ר ביכו
 ׳כ םולש ומש ׳קנש םדאו .רוסא סולפ תליאש ׳יפא □ש <ז
 תיבבו אסכה תיבב ומשב ותורקל רוסאד חיגה
 ואינהו .ש״ועי ותורקל רתומ זיעל ןושלב לבא ץחרמה
 אלא חירסה כ*כו סש איסה כ*כו .יא תיא ס״סגהב גיהנכש
 ׳לב ■יסאד ינו ח״רסה וילע קלח ז״טל ןושלב סיבה ריתהש סס
 בתכו תיבה לע קלמ ג׳קס זיסה לבא .שייעי רוסא תעל
 שרעי ץחרמה תיבבו כ״הבב םוצש ומשש םראל תורקל רתומד
 חוא ביס ביכו ץ״נה תעד ןכש בתכו ׳ב חוא ריאה ואיבהו
 היפ ׳יס א״אב ג״מרסה כ״כו ׳ב תוא ברסה תעד נ*כו ׳ב
 סינסס ןכו רתומ םולש ומשש םדאד ז״סה קרצד יג חוא
 ןכו .םיגהונ ןכש בתכו םשז״ר כיכו .שיומי •ד ׳וא איסכה
 שיממ עמשמ ןכש בתכו ׳ס חוא היפ ׳יסב ייכרנה םיכסה
 סנה הזב ריממסהד םייסש אלא ׳ביע ׳יס ןרהא ןקז ברס
 הלע ךיסול אלד וגהו רומג רתומ ז״עלב ךא ותא ורכש
 ןוכנד בתכש ו״ל ׳וא ׳ג ללכ איח !ייעו .ד״כמ רימחהל ןיאו
 שיו רובדב עילביש קר ־םמ אלב ולש קר רמאיו םסה עולבל
 ׳יסב דיהתסה ואיבהו ד״כט םמה עילביו ןולש רמול ןיגהינ
 יפב רוגשש המ דיהחפה םש בתכו ־א-׳וא חרר כ״כו .היפ
 םשב אלו םולש םשב אל וסיינשילב יקייד אלד םלועה בוד
 הארנ ימאלס ןכו םולס תילאמש ןיסב וסל וארקו המלש
 היהו .ש״ועי ה״בקד סימש יכה ואל אהד ירשד ידומ ע*כד
 ע׳כ תחא ןאצומד ץובק :וא קרוש דוקנב אוהש םולש םשב
 רסומש ימנ ה״הד םש בתכו .יא חוא ל״פי .ירשד ודופ

 םייחז
 תיבג ומשב ותורקל יתבש ומש רשא שיאה סש ריכזהל
 בתכש ׳א תוא ל״סחס ר״פל ךא ךניעמס סיקסבו ץחרמה
 הרקד דהיזב ורמאש סושמ תבש ריכזהלמ כ״ג רהזיל ךירצד
 שוחל ןיאד הארנ 'יתבש ואריקשכיק״דב ש״ועיכ חבש ירקיא
 א״י .ה״ס י־סס ח־רפ ,ןישמש םשג .ריתהל שי ןכו .ד״כע
 סאר חירמש י״טנ םדוק .וא ריהבנ ודועב סאו ׳יסה הזב
 וב . ריעגל רתוימ ח״ורה סש בתכ תבש ללחמש םדא דגנמ
 רמיל הארנ״רחויד אלא וענומל. ידכ .חבש רמולו םר .לוקב
 .שיועי ידו היב ןיבמ עמישהו אבש אלא ואולימב חנש רמאי אלד

 :בייט חוא ס־ס ׳יס ןמקל ןייע דועו
 םילש ול ןתנ םאו .רוסא םילשי תל־אש וליפא □ש (ח
 ןיאו ובישמ א״י ץרא ךרד ׳ססב אתגוצפ אכיא

 וסימ׳ .ןניטקנ יכהו איה ץחרמ ול רמיאד א׳־ו םילכי ךכב
 קידמאוכ ץחרמב ס־לש ןיבישמיןיא היל רמימל יצמ אל
 ז״חש .ח״רפ .ץחרמב ןיבישמ ןיא ליא אצישכ ם״וכעד ג״פ
 זיחש .הביט הכרב םכילע וריבחל בישהל לכוי לבא .םש

 .:הריכז ׳ס השב םש
 ןיבישמ ןיא ול רמול ריסא הכלה םדא.ול .לאש □א (ט
 א״מ .ךכ .רמול ירש יעצמא ■תיבבו .ץחרמב .
 .׳א חוא ז״ר .יב חוא- ה״פ ׳יס ר*א .׳ב חוא ב־-יס .ב־קס

 . :םש ז״תש .ה״ל תוא סש א״מ
 הנוסא ןושל לבא ׳וכו ןמיא הינעל רוסאו .ההגה 0ש (י

 :ינ חוא ר־א .םש ס״שב מ״כ .ירש
 הכרב עמש םא וגייס ׳וכו ןמא תונעל רוסאו □ש <אי

 כ׳הב ןכו ימינפב ונייהו .שובל .ץוחבש דחאמ.
 ז־שמב נ*מרס .ש״יעי שיבלמ מ*כ1 יישד הארי יעצמאב לבא
 אסד בתכש ב״ט דרי ךד א״ח י״חל ׳סב ןייעו .׳נ חוא
 השודקו שידקד ןמא אקוד ונייה ץחרמב ןמא תמעל_ רוסאד
 ןמא רמואב לבא ץחרמה תיב ירוחא םירמואש עמש סא
 י׳בנהב ב״מ איי ואיבהו .רחוס א׳נב ךרדכ לוח ירבד לע

 ; ׳ג תוא
 ץוחב ךרבי ץחרמה תיבב םימ חותפל הצורה (*1י
 ןיוכיו הנורחא סכרב רועישמ תוחפ התשיו
 לכאי סימל אמצ וניא סאו .םינפל התשיש המ לכ רוטפל
 העש יצמ רבע אל םא ץומל אצישכלו המודכו רקיצ טעמ
 ל״סמ .הנורחא הכרב ךרבי םינפב החשש הנורחאה וחייתשמ.
 ךירצ ץחרמה סינמ אצויהש ודי ץחרש רחאל ונייהו ׳ג תוא
 תוא השל ונירבדבו ח׳י ׳יעס .יד ׳יסנ ראובמכ םידי תליטנ
 רפעב וא רורצב וידי חנקי םימ ול ןיא סא קר .ד״סב א״ס
 .הכרבה בכעי אלש ידכ בירי ׳יעסב םש ש״מכ ךרביו יוכו
 ז־שמו דיאו סדיגאה ש״ע ש־מ ג״קס ו״סק ׳יס א״מ ןייעו

 :קיידו ד״קס ו״ר ׳יס א״מו .ג תוא ׳יסה הזב

 ׳וכו תופנוטמה תואובמב םדא ךלי אל ׳א ׳יז70 (א
 קיספהל ךירצ אנו ■ ארוק היה סא וליפאו

 ׳יני (חס)



 םייח הפ ׳יס ש" ק תוכלה חרוא
 םוקמה אוהו תפונטה םוקמבוי ץחרמה תיבבו אסכה תיבב רוסא ת״דב רהרהל וליפא: ב הלוגה ראב
 (ס״א םשב י״בו הריכ ׳ס ן״ר)ץחרמב דומלל רוסא ץחרמה ׳וכלה יישאו הגה :םילגר ימו האוצ וב שיש •״ חנש ג
 אצויבו ןמאנ םוחר ןוגכ םייונבה ןכוי .שדוקה ןושלב םש םרמאל רתומ לוח לש םירבדה •ן*מ״'5מי' י
 ןמדזנ םאוי םש םריכזהל רוסא ןיקחמנ םניאש תומשה לבא םש םרמאל רתומ םהב י ם6 ,

 עירפמ רוסאה רבדמ שרפהל םש ול י
 דבלבו ןיד קוספל רתומ ס״דב רהרהל רתומש

 ףכ
 סהל יחתנ ינא סגו רמוא בותכה וילע קסס אל סאו יוכו

 וילע קספ סאו .םהב ויחי לב םיטפשמו םיביט אל םיקמ
 אוהו .רוט .םימי וכיראת הזה רבדבו רסוא בותכה
 דיא ןייטו .שובלה ביכו .ב״ע ו*כ *ןר היכרב ארמגמ

 : ׳א חוא
 אצי ׳יפאו טושפ הארנו רנו םשמ אצישכו םש (ב
 קיחדהל ךירצו .דימ תורקל ול ןיא *ןכוטמה יובממ
 .א״ע שיר ב״י ךד הריהי סמל יסב לד עיירהס ירועישכ

 :׳ב חוא ל״פי ־א חוא טיהגכב ביס א״י
 אלא רוזמל צ״א הליכ תא רימגל דכ ההש ׳יפא םש (ג
 .רקיס ןכי שארל רזימש א־יו ההגה .קספש םוקמל
 לד ןרמ ירבדכ ל״ק ןנאש ׳ג תוא ה״ס ׳יס לישמ ןייע
 צ״א סנוא תמחמ הליכ סא רומגל ידכ הכש סא וליפאד
 רהזיל ךירצ הלחחכלד יאדו סנסא קספש םוקמל אלא רוזמל
 ׳ב חיא םש לישמהו היחא קספה ידיל אבל םורגי אלש

 :שיועי
 םש בישחי ןכלו ׳יכו רוסא תדב רהרהל ־יפא .ב ׳י^ם (ד
 ח*ס .ח׳ד רוהרה יריל אבי אלש ירכ ויחונובשח
 בושחיש א״פ ךד הילשה כיכו .איקש א״מ ואיבהו ויסקה ׳יס
 ומצעל ליגרי וא חינה חאציהו ויתואצוהב כ״הבג םדא
 ואיבהו דיכפ םירויצו םיאנ םינינבב בושחי הבשנו תונובשחב
 חיא ׳ג ׳יס ליעל ינא ביכו ׳א חוא זיר כ״כו ׳ב חוא ריא

 .שייעי חיר םשב ׳ו
 םשב ייב בתכ יוכו רישא חדב רהרהל וליפא םש (ה
 ת״דב רסרהל רסומל ןנירסא ימלשוריב סוכמ ׳רה
 ס״ה רהרהל רוסא ןערמא יכד ןרמ ארמגא גילס אלו כ״הבב
 סא לבא סמב■ בושחל ובלו ותבשחמ סושל רמולכ הלחסכל
 בתכו ליכמ רסומ וסנואל רהרהו וישב רוגס ודומלת היס
 ליבונ 'שב ןעסרמ ןדיל ארמגב איה ראובמו לדו י״בכ וילע
 דזעלא יברמ אניל יאכ אבר רמא (בדנ ב״ק סיסבו) םוי
 ס״בב הבר רמאהו יכה ריבע יכיהי נ״הב3 רמאל אנרימג שמב
 כ ׳הבו ץח״ממ ץיח רהרהל רסומ שיקמ לכב ןנחוי יבר רמא
 רהרהמו ויפב סרוגש הסיהש וסנואל י״שריסו ינאש וסנואל
 ארמגמ עמשמל ׳א תוא סשירלה בזכו >כע וחרכ לע הב
 דע ויפב עוקתו ותעדב הרוגש כ״כ איה העומשש ןויכד וז

 אסבל וליפא רסומ זא הנממ וסעל חיסיש איאש
 סנמא .סש ר״א ואיבהו .םרעי וססנוא ותעומשש ןויכ ויתפשב
 לדו ׳זנה ראהי השירדה ירבד לע בתכ ׳א חוא י״כרבס
 הממו םיספש יומיב ד״ס ךיא רודה ילודג ינש לע יחהמתו
 כ״סבב דמיע הז הנה עדי אל רשא היסנא סיבל יא ךשפנ
 דבעד יאמו אוה סונא ויתפשב אטב הידריט בגאו ואל וא
 ןנבר סוסמ תרמוא ןושלכ המ הז ןוגכבו ול חלסי ,הו דבע
 איהש תעדוי ובסנו ריכה יאו ייתפשב אטבל אוה לוכי

 םוקמבו הנה :שדוק יניינעבו שדוקה ןושלב וליפאו
 :(םימלצהלכ ,פבו תבשי ק׳• פ ץר) רבד לש ימעט רמאיו־לש

 ךירצש

 'י םייחה

 אנ־עמג ש״רב אירמ םיחבזב ש״מו רבדל ר'סא יארו נ״הבב
 א־ר רהרהש סמ שרדמה תיבב אנרימג 'יפ כ״הבי רמאד
 ןאצ ברהו חבזה תכרב ברה ושריפש יתיאר הזכו .כיסבב
 ש״מו .ו״ל ■יוא ויפ ׳יס ל״פמ ןייעו ל״כמ טושפו סש םישדק
 וסנואל רוסרס סתס כ״ג ביתכ ע״שבד ע״צו השירדה ש*יע
 הזמ אצמנ אלר ׳ב חוא ד׳מאמה וילע בסכ רככ רתומ
 ע״שב סז ןיד ולעה אלד אסד םעטה ד״טלנו ש״ועי ט״שב
 ויפב הטומש סרוגש סאד ל״סד סושמ ל״ז ס״רומ אלו ןרמ אל
 וסנואל היהש רחאמ ורמואל צ״או וצ רפכי ׳ה רהרהו סנאנו
 אל ךכיפלו רוהרהה קוחדל ךירצש יאדו הרוגש הניא סאו

 :ר סוא ל״פי ןיימו .ורמיאל וכרצוה
 הניאש הכלה ךותמ ץחרמה תיבלו כ״סבל סנכי ל רתומ (י
 ךישו וימד י׳שס דריג ההגהב םדומ .הקיספ

 םש דחיבו ׳ב ׳י.א ׳יסה הזנ ייכרב .ב״סש ׳יס זינדרסו .םש
 :׳א חוא ח*עש .ךד ׳וא

 רוסא ןכו .כ״הבב ריסא תידב רהרהל וליפא םש (ז
 ןירדצו כ״הבה ירוחאמ א״ד ךיח הדב רהרהל
 םיקד ג״פ אדוהי סמל ׳סנ ט־ירהמ .ויניע אלמכ וינפלמו
 נ־ם 'יסל ונירבדב ןייעו .סש חיטש ׳ג חוא ייכרב 'ד ןיד

 :ד תוא
 ןושל לש םילעפהו תימשה ילקשמב כ*הנ3 ןייעל ר1םא (ח
 ןוכנ לע םתעידיל עיגהל ךרד ןיאד ןויכ שדוקה
 םלאש ברס .ארקמב רהרהל אבי יאדו םיביתכה שיע איכ
 רוסאש אוה ׳זנה ברה ש״ממ שיכמד הארנו ר״וי ׳יס ץ־בעי
 אבי יאדוד דומלת ןושלב הצילמ בסכ רוכרכב םש רדסל
 רדסמ אוס קיסמ רשא דומלתה תויגוסב תצק רהרהל
 ליסח .יה תואו ׳ד תוא ייכרב .טישפ אוהו בתכה השעמ

 :סש תיעש ׳ה חוא
 דגנכ לבא .׳יכו כ*ה:3 ריסא הדב רהרהל יליפא םש (ט
 תוא הימ 'יס ל״שמכ תדב רהרהל רתומ הירע
 ימ ןידג ד״וי תוא ב״ס ׳יסנ לישמ ןייע ריעו .םייע■ חיכ
 :ש״יעי ובלב הכרבה רהרהל רתימ סא ותפמב הליגב אמצש
 .שובלה כיכו .יוכו רוסא ץחרמה תוכלה 'יפאו .ההגה םש (י
 אוה קד הארנו ,יא תוא וד .יב חוא ח״קמג ב״וס
 מ־ואה ירבד לע גילפ אלדמ ייבב עמשמרכ ליז ןרמ סטד
 ובתוכל שמ אלד אלא הילע גילפד ;אמ שיש בחכ אל סנו
 םש ול ןמדזנ םאד כיחא ש״ממ עמשמ איהש יגפמ ע״3ב
 רבדמ שירפהל אקוד עמשמד שירפמ רוסאה רבדמ שירפהל
 וניפא־. רוסא אנווג לכב רחא ןינעב לכא רתימ רושאה

 :ץחרמ תוכלה
 סדמי .ק״הלג םרמואל רתומ לוח לש םירבד (אי
 .ריצקתה ןמיס חיש .רימחהל אוה תודיסח

 צ ׳ב תוא ז־ר .יג חוא בייס .יב תוא ריא .גיקס א״מ
 ןכו םש



 ולק םייח ופ ׳יס ש" ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב :דחא 6ןיעם ובו .םיחורס םימ ןס קיחרהל ךירצש .ופ
 יעל חונינ א :האוצה ןמ ומכ םהמ קיחרהל ךירצ סובנק וא ןתשפ ןז־ב ץיוושש ה־שם ־ם וא םיחורס םיםא א

 המב

 םייחה ףכ
 וחנומש אקוד .יטו ןמאנ םוחר ןינכ םייונכה ןנו □ש (בי
 ויחוסנהב הירא רוג ׳סב כ״כ .לוח לש רבדל
 .בדנ ־יש ןרהא ןקז הרשג יולה אירהמ שיממו .בישועי
 :יד ־וא (•חש כ*נו .ינ חוא איא נ־סרפ ןייעו .יז חוא ייכרב
 ןיו ש״קד ג״סב דיבארה .יטו ןמאנ סוסר ןומ םש
 לע א־נ םוחר םש ונאצמי אל ליזו בחכ ׳ה
 םש בחכ מ״כה לבא .ל״נע כ*הבב ורסואל רוסאו ארובה
 ךשמב חרז ביחכד קיוצ לצא םוחר ןחכשאו סנוי ׳רה םשב
 ר׳יפ ־יסנ חיגה והימ .שיוסי קידצי םוחרו ןונמ םירשיל רוא
 בחכ ז״על ןישלב קר דיבארה ירבדכ רימחהל שיד בחכ
 .יב חוא ׳יסה הזב ז״מעה כיכו .שרעי ירש ס״דלד הארמ

 :׳ג חוא ריא .ש״יפו ׳3 חוא חירסה כ״כו
 א״סה בחכ .׳יכו ןיקממנ םניאש תימשה לבא םש (יי
 ריכזהל רוסאד םולש אכיאהד אקוד ואלד גיקס
 ב״קס ד״ס ׳ישב ותריס יסל יהזו ל״כע ר־ס ׳יסנ ש׳סכ םש
 חל־אש ליר רכו סולפ אכיאהד ש*מד ל״י ניא ח״בהכ ,רשפש
 ונירבדב ןייעי .שרפי ו״ס ׳יסנ עישה ירבד לע רזוחו םולש

 :ד״סב סכ ש״מ ׳ז חוא םשל
 שדיק לש שירבו ר ז״פל ן שלב ׳ישא .םש םריכזהל דיסא םש (וט
 הריכ יפב אחיאדכ לוח ןישלב וליפא םרסואל רוסא
 .׳ג ׳וא דיס ׳יסב םש ז״עע .םשמ״בד ןיד שיקו גיס ס״נסרבו
 ןושלב איגיב יא א״לב ע״אנ ןימ בחכו נ ׳וא זיר ׳ו יוא חרפ
 ׳ב חוא לישמ .דרי תוא ׳ה ׳יס עיש רוציק .איסורו ןילופ
 ןושלב םשכ תרכזא אוהש ו״ייד רמולמ רהזיל שי ןכלו בסכו
 ןושלב םשה תרכזה איהש ןישלוזר ה״לא רמול וא ידרפס

 .דיכע אעס איבמ םירבד הברמהו הזב אצויכ לכו לאעמשי
 רוסאה רבדמ שירפהל םש ול ןמדזנ םאו םש (זט
 תבהא סש ובלב סנכנ סא סיסו .׳וכי םירסמ
 מ־ם .ארוסיאמ יכורסאל יוהד חירב רהרהל רחימ השא
 ר״א .ד*קם ואיס .׳נ תיא ח״יע .י״בנהג ג״הננ .חיכ ־יס
 .׳ד חוא זיר .׳ג חוא ביס .׳ב חוא ב״ס .יב חוא
 הרות ירבדב בישמל ירש ובלב ער ריהיה סנכנ םא ןבו
 לישמ .׳א• חוא א״א גיסרפ .אר־סיאס יסירפאל אי,הד

 ! ׳ה חוא
 סיעב ןכלו .יוכו רוסאה רבדמ שירפהל םש (בוט
 רתומ ץחרמב ןימלגמש האורשכ תוצח רחא
 נ״עא הארוה ןישל וניא הז ןוכלד ןיחלגמ ןיא רמול
 רסיל האדוה ןישלב ־ימרל ריסא לכא רוסאד עמשנ אליממד
 ןיימו .היל חוא ־ג ללכ איח .הרוח אוה הזד חלגל רוסא

 ¬ז¬חאש היאב
 ל״אד אוההכ .שדיק ינינעבו קיהלב ׳יפאו םש (יזו'
 יד סיסו ןיכס ןיא (ביע ׳ס חבש) סיר
 ליא כ־׳סעאו ךיססש הצור יניא וא ךוסח לא ול רמאיש
 ריא .ה־קס א״מ ׳ה ןיד ם״קד גיס מ״כ .האריה ןושלב
 אלב ־יפא ן־רה בסכו .םש ז״ר .ך חיא ביה .ד חוא
 ךכו ךכ יל הבע וריבחל רמול ירש ארוסיאס ישודסא
 אדבועמ םש חבש) ליא אהד הארוה יוה הליפמד גיעא

 ורישסהד הגיס ןנישליד גימא ןסו ינש ילנב לוע וא (יברד
 .הש ביה .ד חוא בייס ׳סש אימ .ולושיב והז אל

 : םש זיר
 בחנ ןירה .*ובו רהרהל רחימש סיקסבו .ההגה םש <טי
 ריס ׳יס ל״שמכ ןסרמ לש ימצמא חיג לס הז
 ןייעו ׳פ חוא ריאה וילע שיסו שיבל ןייעו ׳ם״וטי ׳ה תוא
 .א״י חוא םשל ונירבדבו ההגהב ׳ד ־יפס ביס ׳יס ליעל
 א״אד חוסנישמס חיסיקמג בשיל חיסל ריסאד ז.ררס בתכו
 {ןאו תופנוטמ םידיב תויהל אלש נ־־ההו הרוח רוהרה אלב
 םישודק לארשי אסחססד ריסא לארשימ םדא ראשל

 :םרפי חירב םירהרהמו

 סילשורי תססות רפסב בתכ רכו םיסו־וס םימ ׳א ׳יעס (א
 ריכזהלו ללפתהל רוסא יקסרבבד ימלשוריה םשב
 ,ליסאו ער חיר שיש דוביעה ליחתהש אוהו השורק לש רבד לכ
 ןאיבהו .םירעטצמ םדא ינבש לכ לגרומש ומצע ןמואה

 :יג חוא היפ ׳יסב מ־׳חס
 לכ דגנכ חורקל רוסאי ־וכו םיחורס סימ םש ה
 וא ער וחירש םוקמב אלו ער ססירש תפוניט
 םשג ׳א חוא ריא .ןהב אצויכו ןייה חיסחרמ ןינכ וב ץק
 סיהחסו היפ י״סס ז*שסכ ואיבהו נ־׳מד ךרדל הדצ רפס
 הרשמ ימ לצא וא ס״חנסמה חיבב ןכו ׳ג חוא ריסחסו
 לש איד ךוחב לבא •ו דא ליסח .המודכו תוריע םש ןירושש
 תורקל רחוס ער ןחירש םינמיסמ אצויכו שפנו ןרעע
 לבא שופיע סמחמ השענ כ״א אלא ריסא וניאד ללפתהלו
 ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו .סש ד״החפ .ב״לל ךכ ועבטב רבד

 :ינ חוא טיט
 םיער םימ סל ןיכישמסד הנינ יוכו ס־סויס סיס םש (ג
 לעב המדק סא {ןא •ג׳כהבל הכומס איהו ןימורסו
 ־ושחב ג״הנב .ארוסיאד אחלמ יוהד קיחרהל ךירצ הנינה
 גיס ׳יס ליעל ןייעו ׳חיטש ־נ ׳וא ברישב ייכרב .ויכ ׳יס
 הרוחב תוגהל ןינעל סנאגאיל ךו״־ס םירדסו ׳ד יוא !ןיס
 אלכ רהזיש סראל הוצמו רסו ער השודקבש םירבד רמ-לו
 הרשמה ימס ןכ וסכו ער חירה ול אב סא ןהל ךימס רודל

 :ח־ור שודק'ךינחמ היהו אצויכו
 אלמכ וינפל •האיצה ןמ ומכ םהמ קיחרהל ךירצ 0ש (י
 חיב .רוט .חירה הלכש םיקסמ א״ר וירחאו ויניע
 זיר .רוסא אוה הרוחס ןמד בסנו .סכ זישס םב ר־א

 :׳א חוא
 תומוקמ ;חואו ׳האיצה ןמ ומכ ססמ קיחרהל ךירצ םש (ה

 ךרבל רוסאד סיל ץיקה חיסיב םיחורס םהימימש
 ׳א חוא ל״סי .םש ז־שמ .ןניעב האיצכ הקחרה ׳יפא ןכותב

 ;יא חוא עיחס

 ׳יכו םילגר ימ לש טיבעו יער לש (ןרג ׳א ,יעס (א
 ריס ב״ע סיכד וחיסש יס ׳סב אתיא יכהו
 קעכ שיק סורקל רוסא םילגר ימ לש טיבעו יער לש {ןרג

 י״פעאו



 םייח זפ /יים ש״ק תוכלה חרוא
 הלוגה ראב

 ,למנה תושמשמ א
 ה"כ תונרבד

 תוססותה תעדל
 ,סיקסוס ראשו
 ׳לו ׳םוחב סש ב
 ימר םשי הנוי

 :םיפיעס ׳ג ובו .יער לש ףרג ןמ ש״ק תעשב קיחרהל ךירצ המכ ...זפ

 ליטה וליפא האוצמ ומכ,םהמ קיחרהל רייצ ץע לש וא םרח לש םילגר ימ לש טיבעו יער לש ףרגא א
 : הפי םיצוחר םה םא רתומ הפוצמ סרח לש וא תיכוכז לש וא תכתמ לש ןה םא לבאב םימ םהב

 ףרג

 םייחה ףכ
 ילכ םהינש טיבעו ףרג ייסר ׳יפו .םולכ ןהב ןיאש י״פפאו
 טיבע יורק רדנ לשו ףרג יורק יטר לש אלא םה סרס
 עלבומ אוהש ינפס רוסא ץטבד רבססמד ם־ארס בסנו .כ־ט
 רוטה פ*כו ,רסומ, תיכוכז לש לבא אמהוז אלמו ובוחב
 לשב ריסמ ל״ז איגשרהד ג״עאו לד ןרמ ירבד םה ךכו
 ינפמ סרס לשכ היל יבשסד םירסוא רוטהו ס״ארהד ןויכ ץע
 .ןניטקנ יכס לד ןרס פ״כו אמהוז אצמו עלוב אוהש

 :םינורחאה כ*כו
 אלמ וינפל ׳האוצמ ומכ םהמ קיסרהל ךירצ □ש (ב
 רוט .סירה הלכש םוקממ. 'א״ד וירסאלו ויניע

 ;םינורחאה כ״כו .ה״ועו ייבו
 ךכל • םידחוימש ןויכד ,סימ םהב ליטה וליפא □ש (ג
 ,נ?ר סיר םהב ןיא ׳יפאו כ״הבכ וסל איוה
 ןיד ש׳קד גיפ ם״במרה ביכו ,ןיד ׳יס שימ ׳פ שיארה
 בחכ סנוי ־רסו ־א הוא זיר .איקס א״מ ,ייב דינהו ביי
 םושמ ר״מב ינסמדכ סימ סניהנ והב ינהמ אלד אמעטד
 ךינסמ סיהומ הרוחס !ס רוסאו האוצ ימכ וסל ןניניידד
 הרסא אלד ןנברדמ. אלא םירוסא םניא םילגר יס לבא שודק
 םימ תניחכב וסל יגס ךכליה ךבלב דוסמ רגנכ אלא הרוח
 ונייה םילגר ימד רחא םעט ןחנ ייבו .י״ב יאיבהו ,ד םע
 םיברעסמו סה םילולצד םושמ םימ חניחננ ירשד אמעט
 םהב עולבש המש טיבעו ףרנב ב״אשמ סילטבסמו םימב
 וסל.ינסמ .אל ךכליס לטבתיש ידכ םימב ברעחמ וניא
 .סשזיר .שובלה ביכו .א״קס חנ ואיבהו .דיכט םימ חניחנ
 אלא טיבע רוסיא ןיא י־־בה םעטלד ׳א ׳וא ר״א בחכו
 אתיירואדמ רוסא יירה םעטל לבא םילגר ימ ומכ ןנברדמ
 אלא ׳ב חוא ח־ועה כ״כו .ש״ועי אקיפס ;ינפצ סי׳נו
 חוא גיע ׳יס ליעל ונירבדב ןייעו .םרעי אנידל ע״צו בחכש
 ש־ארה ובחכש םעטה יפלו טדו היד ׳ז ׳וא דיע ׳יסו ׳ח
 ילכה סאד םש א״מהבחכ ׳יכו ךכל םידחוימש ליז םיבמרסו
 סא ןיכפוש ונוחל ךיסשל ןוגכ רסא שימשחל כ־נ דחוימ
 ר״א ׳א ׳וא ברסה ואיבהו .רסומ חיר אלו האיצ וב ןיא
 א״מה לע ש״סממה םנמא .*נ תוא זיר ׳א יוא ביה ׳נ ׳וא
 םעטל לבא ס״במרהו ם״ארה םעטל אקוד וסח בסנ א־קס
 רשפא םימס םע ברעהמ וניא עילבהד בחכש י״ב גרס
 ׳וא י׳כרבס כ״כו .םיועי רוסא רמא שימשתל סג דחיימ ־יפא

 :׳ח חוא לישמה ואיבהו .רימחהל םיד ׳א
 םעפ לכבו ןיתשהל דחוימ םא ה׳כד םש א־סס בסכ דוע
 ברסה ואיבהו ..ירש סימ חיט יבר וכותל ןתונ ןיסשמש
 ירבד לע בתכ" י״בגסב אייה לבא .םש ז־ר .םש ריא .םש
 ןרמ ם״סכ יוה אמעטד ןויכ אהד רימחהל שיד וללכ אימה
 םימב ןיברטחמד םילילצל אלא ינהמ אל םימ תיעיברד ליז
 םימב ברעחמ וניא ילכה ךיחל טולבש המ לבא ןילטנססו
 אוהש דועבש איאש אכס םעטה אוהו• היה כ־א לטבחיש ידכ
 ינהמ סמ כ־א טעימ רבד הזיא ילכה עלוב וניאש ןיתשמ

 םש ם״סחמה וסימ .ד״כע הטילבה רחא םימ תיעיבר תלטה
 םדיק םימס ןסנש ןוגכ ירייאד דנה א־סה ירבדב ןיבה
 היה אלד ייב ברס םעטל םג " קיפסמ והזד בחכש הנתשה
 רבכש םילגר ימב אלא ןדבל םילגר יממ עולב םעפ םושב
 ׳וא רימאמה שרפל כ״כו .דרטונ ועלבנש םדוק םימב ולטבתנ

 :שרעי א״סה ירבדב ׳ג
 דומלל שי הזמ ׳וכו תכתמ לש םה סא לבא םש (י
 הפוצמ וניאש סרח ילכ לש יער לש ףרגב ס״הד
 תורקל רתומש יב ושמחשנ אל ןיידעש שדח איה .םא
 !ישוע םינמואה הלחסמד נ־עאו ולש א״ד ךותבו ודגנכ
 ונידד א״יש ונרסא םדוקה חואבד ג״עאו ,ךכ ליבשב וחוא
 כ״הנל ונימזה םאד בוחכ ׳ב ׳יעס ג״פ ןמיסבו כ־הבכ
 והוא ושע הקחרה ןינעל אקודד ל״י וכותב תורקל רוסאי
 שממ כ״הבכ תויהל הז ןינעל אל לבא כ*הבכ
 ןיריחס ךאיה יכה אמיח אל יאד הנמזהב וחוא רוסאל
 רסומ יקנ אוה םא כיה3 יכו יקנ אוה סא תוכתמ לשב
 ןינעל אקוד אלא היל ןניבשמ שממ כ״הבכ ואלד ל״צ אלא
 ונתנד אתוובר אכיאה דועו .יליס לכל אל לבא הקחרה
 וליפאד דועו-.םדוקה .תואב ש״סכ טיבע רוסיאל רמא םעט
 םינואגה ןמ םיו אטישפיאיאלד אייעב איה המצע כ״ה3 ןינטל
 .שרעי ׳ה תוא ג״פ ׳יסל ליעל ונירבדב רכזנכ אלוקל וקספש
 םינושארה ירבדב רכזנש המב אקווד הזב רימחנ סא וניידו
 קפתסנש ימכ אלדו .וניסעדמ םיריסא דוע ףיסוהל אלו

 :קיידו ׳א תוא ליפי ןייט .הזב
 ׳סוחס םשב י״ב בתכ םעטהו .תיכוכז לש וא םש !־י
 רימחהל בתכ חירפה והימ .עלוב וניאש ינפמ
 אינת ׳יס א סר בתכש יאסלד ב״קס ז״טה ב״כו .תיכוכז לשב
 רימחהל סיד ה״ס תיכוכז ילכל הלעגה ייפא ינסס אלד א״יד

 .ד״כס סרחמ ערג תיכוכזש אייש ןויכ אוה אמעט דמד ןאכ
 אלד ל׳ז1 ׳זנה ז־סס ילבד לע בסכ ׳א חוא ריאה םנמא
 ילכל ימדד א״יל ליס אלא סרח ילכמ ערנ אל יאדוד קד
 סלטגה דהל ינהמ אלד אהו סס היפוג ז״טה כ״כו .סרמ
 לבא לוסה ןמ וחיידבד ןויכ ויפד ירימ אצוי ןיאד םישס
 עדתו .אכס רסומ ןכלו סרח ילכ ומכ כ־כ עלב אל ס׳מ
 העש לכ ׳םבו ןיריתמ וחימש יס יפ הדוגאהו יכדרמהד
 אדנו ז״טה בתכ אה דועו .ןרמאדכ אלא הלעגהב ןירסוא
 רזח ׳ב תואב ןכו .ל״כע הלעגה אלב וליפא רתומ דבעידבד
 גחכ טיהגהב א״י םנו ,ש״ועי ׳זנה זיטה ירבד לע תושקהל
 םיכסה ןכו .ש״ועי ריסהל בתכו ז״טה ירבד לע תושקהל
 סייטו ע״שה קספכ תיכוכז לשב ריתהל ־ב תוא ייכרבה
 תוא חיטש ואיבהו ,ש״יעי א״יו חירפה ירבד לע ס״מ
 שיק ינידב ע״יב 'ב תוא ,זיר .םינורחאה כ־כו .׳ב
 חיא ןב .גיי חוא ׳ה ׳יס ע־ש ריציק .ז״ל חוא חיברעד

 :׳ך חוא אב ׳ם
 סרח לש ונייה ייב בתכ .הפיצמ םרמ לש וא □ש (י

 ןיפוצמה



 חרוא םייח ז8 ׳יס ש" ק תוכלה
 :םירסואה ירבדכ'הכלהו ןירסוא שימ ןיריתס שיג ויפ לע ואפכש ץע לש וא סרח לש טיבעו ףרג ב
 רועישכ םהמ קיחרהש ןויכ טיבעו ףיג וא םילגר ימו האוצ וב שיש תיבב ש״ק תורקל רתוסה ג
 רתומו םירובקכ ולא ירה תיבב ומע םהש פ״עא ילכ םהילע הפכ םא ןכוי ט־׳ע ןמיסב ראבתנש

 :ודגנכ תורקל

 םייחה ףכ
 ןתצקמו סרס לש אוה ץיח דצלש ןחצקמש תיכוכזב ןיפוצמה
 ויהיש ךירצ בתכ ח-בה לבא תיכוכז לש אוה סדס דצלש
 עסמש .׳א תוא ז־טמס כ״כו .ץיממו סיבמ ןידדצ לכמ ןיפיצמ
 ואפכשכ ןיריתמה לע סז ילכב ךימסל הארנו .׳א חוא י״בנהב

 :׳ג חוא ר*א .ויפ לע
 .ונמס סיר אצי אלש אוהו .הפי םיצוסר סה סא םש <י
 .ג״קס א*מ .סש (*ספ .דעומ לסא ׳ס השב י־ב

 :םש חי א !ב .סש עיש רוציק .-םש ע״יב
 םיצוסר סהש לכד עסשמ .הפי סיצוסר סה סא םש (ח
 צ״או רתומ תכתמ לש !יב תיכוכז לש ןיב הפי
 ןרמ קספש וסכו'תיכוכז לש סה סא ׳יפא סיס ןכותל ןחיל
 תיעיבר ליטהל וכירצהש יכדרסהו תופסוחהכ אלדו י״בב לד
 קש בתכו ח״בה קספ ןכו .י״בב שרעיכ תיכוכז לשב םימ
 רוציק .סש ז׳ר .׳נ חוא י״בגהב ג״הנכש כ־כו .טישב י קספ
 אוה חיפסוחה םשב הז י*ב ש*סו .סש ס״א ןב .סש ע״ש
 ףרג היד השטח סא אוהו ב״ט ה״כ (ןד תוכרב תופסותב
 רוביד םהש י״ב איבהש חסונהמ ס׳כו וחא רוביד דבלב הדו
 י״יפדבד מ״דנה ס״שה ןוילגב םש אדגה תוסגה כ״כו .דחא
 ש״סו .שרעי א״שרהמכ אלדו יכדרמב מ*כו דחא רוביד אוה
 טמשמד קודקדב אלש אוה תוססותה םש לע גיקס ז*טס
 ןיא ■יפא סיס ןכותל ןתנ סאד !יליקס חיססוחסד וירבדמ
 םס םא ׳יפאד ןירימחמ 'תופסוחהד אדו רתומ הפי ןיצוחר

 מ־כו חיבו י־בב ראובמכ םימ ןכותל ןחיל ןיכירצ הפי ןיצוחר
 .קד אל אוהש ומכ ז״טה ןושל ר״קסב ט״האבה ש״סו .ז״סעב
 תופסותכ ירבד השעו חנה ירבדב שרשל ׳ג חוא זישמה ש״סו
 ןמ אוהש םגו הלוקל תופסותה ירבד השט סנו םירוביד ינש
 ירבדמ ןכ הארנ ןיא דבלבו הד תופסותה ירבד ןמ קודקדה
 ירבדד עסשמ םגו דמא רוביד אוהש עמשמ אלא י־בה
 ןס אלו אירהב ׳סותג ורמא ןכש עמשמ םגו ארמוחל תוססותה
 דובכו .ש־ועי ד תוא רדנאסה חיכוהש ומכו ש״ועיכ קודקדה
 ז־שמה ירבד לט השקהש המ גיקס זדנס לע ע״מ ןייע

 . 5 קרד׳ו ־זנה •
 .רכו ואסכש .ץט לש וא סרח לש טיבעו ףרג ב ׳יעס (ט
 ןיאד הייפכ ינכס ץיחר וניא וליפא תכתמ לש לבא
 חוא זישמ .ד חוא ר״א .ד״קס אימ .וכותמ אלא ארוסיא
 תאצוי טר חיר ןיאש אוהו .ח־ל חוא סש ע*יב .יג חוא זיר .ד

 :טיי תוא ט*ט ׳יס ליטל ונירבדב ןייפוי .הנסמ
 ורב יוה וכותב עולב אוהש ןויכד .;ירסוא שיו □ש (י

 :׳ג חיא ז״ר .ד״קס ז״ט .רוט •וכותכ
 וא ףרגה ןתנ םאו .םירסואה ירבדכ הכלהו □ש (איי
 להא יס םשב י״ב .רתומ רחא ילכ ךותב טיבעה
 ןהילע הפכיש דט שובלה כ״כו .חאיג ץ״ירה םשבו דטומ
 ויתיציחמש דחא ילכ ךיתב ןדימעה וא וב ןיסוכמ ןהש רחא ילכ
 ןיסוכמכ יסנ ווה ןיארנ ןיאש דע טיבעו (ןרבה ןמ רתוי ןיהובג
 יפב ח־לה תעד והימ .ל־כע ער חיר ןאכ ןיא סא רתומו
 (טס)

 הלוגה ראכ
 סשנ לוט נ חסלצ
 'יכדרמו ילזעה יבא

 .ה״יבחר סש3
 יכדלמג םשו רוט ד
 היכ חוכרב ה

 .ג "ב שרכו לעב
 נ״ס ס״במרה ו

 .שיק חוכלהמ

 הסכיש אקוד ןניעבו רימחהל הארנ טדק חוא ותיסש ימ
 ויהי חיציחמה םא וא הז ׳,סס ע״שב ש״סכו ילכ ןהילע
 ץ״נכ םשב יה חוא י״א כ*כו .שרעי ררימ רתוי תוהובג

 :יוכו בתכו הד ז״חאש תואב ןמקל דיט ןיימו .שרשי
 .יוכו האיצ וב שיש תיבב ש״ק תורקל רתומ ׳ג 'יעס (בי
 תחת איה םאו רכו ילכ םהילע ססכ םא ןכו
 הסיכמו סמיתסכ כ־נ יוה טד ץראל הטמס ילגרמ ןיאו הטמס
 קיחרהל ךירצש ריעישכ הקחרה ךירצ הלעמלו טדמו .הטמב
 דצמ רתיה הל !יאש אצמנ הטמס רחאל האוצה שאו .האוצמ
 ינהמ אלו האיצל 'יניב תצציח הטמהש הציצמ דצמ קר יוסיכ
 םנידש חיציחמ ראש וסכ טיי הובג הטמה יוה כ״אא הזב
 ליזו ח-בה כ*נו ,היקס ז״ט .ריסב אנקסמה מ״כ .דריב
 ונלש חוטסכ רצ לכמ המיתס הניאש סטסד ןניטקנ הכלה ןינעלו
 רועיש קיחרהל ךי־צ אלא תצצוח הניא הטמס רחאל ףרנהו
 חירכ הלכש םוקממ איד וירחאלו ויניע אלמכ וינפל הקחרה
 הטמס תחהו ונאיצויש צ־או ןידס ךכ הטסה ינפל םהשכ ןכו
 טינ עקרקלו הנמיה ןיאש םירצק הילגרשכ אקודו ןומטכ יוה
 יוה אל הלעמלו ׳גמו טינ לבא הקחרה םושל צ״א זאש
 הלוכש הטמ לבא הקחרה רוטיש קיחרהל ךירצו ןומטכ
 הובגב הרומג הציחמ יוכ ביבסמ דצ י לכמ המותס
 ג״הנכש ואיבהו ,ל״כע ללכ קיחרהל 5*או תצצומו הרשט
 אקודד אימה םש בתכו ,ד־קס אימ ,ד תוא י״בגהב
 אבישמ אל יכס ואלב לבא לתוכל לתוכמ תצצוח הטמהשכ

 ,ינ תוא תרעה כ־כו .י״בגהב איי ואיבהו .ש״ועי הציחמ
 ל״ט תוא ט״יב ,ד חוא ז״ר ,יד חוא א*א ,יו חוא ר״א
 הציחמ השע' םא לבא ,ימ חוא ז*תש ,'ט חוא ל ׳יסח
 יארע הציחמ איה ׳יפא לתוכל לתוכמ. ץיצמל צ־א ךכ םשל
 חוא רימאמה תעד והימ .םש ז׳ר .ןידס וא תלצחמ ןוגכ
 אל וא לתוכל לחיכמ תצצוח ןיב קלחל ןיא הטמב םנד .,ו
 רוטיש הבחרו הרשע אהובג איהש לכ ירש אנווג לכב אלא
 שיועי הציחמ ארקהל (סיי תוא א־ח ןייע ט״ר ונייה) יוארה
 רימאמה םש בתכו .םרעי ד״קס איס לט עיחה חטר נ־כו
 םילתכהס הקוחר הניא םא ליז ,תרעהו א״סה תרבסל (ןאד
 ןמקל ןייעו .ימד דובלכ ־גמ תוחפ לכד תצצומ ט*ג

 ;גיי תוא
 תצק שיו ילכ םהילע ססכ םא ה״הד איסה שרט בתכו
 רמא רצמ תצק טלובש ןיגכ עקרקל ילכה ןיב ריוא
 ינמ תוחפ וליפא הלעמל חותפ ילכה םא לגא דובל ןנירמא
 ריא .םש איי ואיבהו .דיכע הסוכמ אהיש ןניטבד רושא
 חוא םש טייב .א״כ תוא יג ללכ איח .םש זיר .יה תוא
 רגב וא רסאו לוחב הסכ סא שיכמר א״חה םש בתכו ;ימ

 :רחוס תיב ותואב ־יפאו ול .ךימסב תורקל רחוסר
 הציחמ השט םאו .יוכו ילכ םהילע הסכ סא ןכו □ש (גי
 א״ד ךותב שיק תורקל ירש כ״ג םדא ינב לש
 ויהי אלש ךירצ ודגנכ םס םאו םהמ אצוי ער חיר ןיא סא

 םיארנ



 םייח חפ ׳יס ש״ק תוכלה חרוא
 :דחא ףיעס ובו .שיקב רתומ ירק לעב .חפ הלוגה ראב

 םיאמטה לכמ ארזע ואיצוהש ירק לעבמ ץוחב ןיללפתמו ש״ק ןירוקו הרותב ןירוק םיאמטה לכא א ש-ארהי ־!•ירה א
 ןילוגנרתכ ןהיתושנ לצא ןייוצמ ח״ת ויהי אלש ידכ לובטיש דע הלפתו שיקב ןיב ת־דב ןיב ורסאו •ייכ "יכרנד 6?מ
 ת״דב רתומ ירק לעב ףאש ןידה לע רבדה ודימעהו הנקת ותוא ולטב כ־׳חאוג נ'כ י"' ס=ב
 :גהנמה טשפ ןכו ןיבק העשתד הציחר אלבו הליבט אלב הלפתבו עמש תאירקבו ^רנ ^ ^

 םשה ריכזהל וא ללפסהל וא תבנכה תיבל םנכיל התייאר ימיב הדג השאל ןיאש ובתכש שי הגה -ה׳לה ןיליזיי.נ־נ

 גהגמה לב.ר (הדג תיכלה י״שר) רקיע ןכו ל:ב תרתומש א״יו (ד״פ ינומיימ תוהגה) רפסב עגיל וא

 םיארונ םימיב רימחהל וגהנש םוקמב וליפאו רתיה וגהנ ןובל ימיבו .הנושאר ארבסכ ולא תונידמב

 ןובלע !הל אוה יכ םישנ ראשכ ג״כהבל ךליל ;ירתומ תסנכה תיבל ךליל םיפסאתמ םיברש ג״הכו
 :(ב״לק ׳יס י״ארהמ יקספ) .ץוח ודמעי ןסו םיפסאתמ לכהש לודג

 םייחה ףכ
 .1גד ץ3 ;־א םא וליפאו הציחמ םישענה ילנר ןיבמ םיארנ
 ולכוי אל סציסמ ושטנש םישנאה םסואד קר ט״נ לגרל
 ןמ םיקוחרו םינפ תרזחהב כ״אא ש*ק תוכרב לט ןמא תונעל
 ד־עו .ש״יעו ׳ב חוא דיהחס .ריר םהל טיגמ ייאו איד האוצה

 :ז״ס תוא טיע ׳יס ליעל ונירבדב ־ע
 ׳יס ל־שמ ןייעי .רכו .ילכ םהילע הפכ םא ןכו □ש (די
 לע בשוי קוניתה םא ןינטב ׳ס תוא ויט
 תורקל רתומד ןאכמו ןאכמ ןילשלושמ וידגבו ףרגה

 :ש״וטי ודגנכ

 וליפאו .רכו הרותב ןירוק םיאמטה לכ ׳א ,יעס <א
 תודנ תובזו םיבז ןינכ םפוגמ האצויה האמוטב
 שא המ .יוכו שאכ ירבד סכ אלה ארקא הוכמסאי תודלויו
 .האמוט םילבקמ םניא הרות ירבד ףא האמוט לבקמ יניא

 • ׳א חוא זיר .׳א חוא ריא .שובל .ייב
 .׳יכו ח־ח ויהי אלש ידכ ׳וכו ירק לענמ ץיח םש (ב
 סלפת תוכלהמ דיס ס׳נמרסמ אוה הז םעט
 שאר תולקמ אג ירקסש םישמ םעטה בתכ ריטהו ־ד ןיד
 םעטה םנמאו .ש״יעי וחימש ימ ׳סב חכומ יכהד ־*נ בתכו
 א׳־ע ב״כ ףד תיכרב ארמגה ןמ נ׳ג אוה םיבמרה בתכש
 ליז ןרמ ול רחבד אהו .קי ורו ׳א חוא השירפ ןייעו ,שיוטי
 דיסב ד׳טלנ רוטה םעט אלו ליז ם״נמרה םעט טישב בותכל

 ץייצמ היהי אלש ןירהמ חיתה ויהיש ךירצש כ״ג וב זימרל ידכ
 ייסטאש הנקתה החיה ךכ יכפש ןייכ םיליננדתכ סהיהישנ לצא
 ויהי אלש ןידה רקיע מ״מ הליבטה לש הנקתה הלטבתנש
 טיפו רוטב שימכ רמוס ומיקמנ ןיידט ׳וכו ץייצמ חיחכ

 :קיידו ש״יע מ־ר ׳יס שיר
 לוכי דיב ןיאד ג״טאו ,׳יכו סחיא ולטב היחאו םש
 המכחב ונממ לודג כ־אא וריבח דיב ירבד לטנל
 אלד אכה ינאש ארזע חנקת לטבל לוכי ךאיה :יאו ןיינמבו
 רוביצה בורב חכ היה אלש יפל לארשי לכב הנקתכ הטשפ
 ןמחנ ריא ארמגב םש שימכו .ןמצעמ החיא ולטבו הב דומעל
 סריתב ןב הדוהי יברכ .יסו יבס תלחכ אמלט גיהנ קחצי רנ
 דיפ מ״כב זיכ ראובמכ .הולטנו ונהנ ןהילאמש טמשמ ,חידנ

 :א״קס א־מ ןייעי .בישיעי ׳ח ץד ש״קד
 ייססב רישה בתכו .יכו התוא ולטב היחאו םש (י
 ויהש השעמ ישנאו םיריסמ שיו ליזו א״מר
 ארמימו ללפתהל ןיירקל ןילבישו ןמצע לט ןירימחפ

 הליבט ןיכירצס םיש בתכש ס״ירהל ףאש וז איה ארי.־.•
 ינאו ןיבק העשתב הציחר אלא הליבט אקוד ואל הלפתל
 רימחמהו הציחר אלו הליבט אל צ־אש הלטמל יתבתכ
 ארמגב סש ורסאו .׳יסה הזב ייב ואיבהו ליכע ביעת
 סב ןירימחמש יתעמשו הב ןיליקסש יתעמש יאני ריא
 ויתונשו וימי ול ןיכיראמ ומצע לע סב רימחמה לכו
 ןיבק ׳ט תניתנב וא תואצחרמב הב ;יליקסש יישר ׳יפו
 ונירבדב דוע ןייעו ל״כע האס םיעבראב הב ץרימתמש
 הלסח םדיק וירקל לובטל גהנש ימו א״כ תוא ויש ׳יס ליעל

 5 ׳וסה םשב הדר .הרתס ךירצ ייאו ופוג שלחנ בישי
 ירק לעבל ארזע ןיקתהש האס ׳מ ינהד ערוי ףן־ךן (יד
 ׳סמב ןנתדכו םירשכ ןיבואש סימ םלוכ ׳יפא
 ןירשכ ץראל הצוחנש םיוכעה תואווקמ חיפ שיר תואווקמ
 ׳רסו טיבמרה סכ ׳יפ ןכו ןוליקב ואלמתנ ׳יפא ןיירק ילעבל
 ־ט וילט ונחנש ירק לעב אינת וחימש יס ׳סבו .ןושמש
 דמלל רמולכ םירחאל לבא ומצעל א״דב רוהט סימ ץרק
 וגילפאו סיס ס״ס רמוא הדוהי יבר האס ׳מ םירחאל
 עקרקב אלא ונש אל א״ח י״רד היחלימג יארומא
 ךירפו ימנ םילכב ׳יפא א״חו אל םילכב לבא
 סימ רסוא ייר ינחקד ונייה םילכב ייפא ריסל אמלשב ארמגב
 םיבואש סימ ייוחייאל מ״מ אל םילכב ןיא עקרקב דימל אלא סיס
 ייפא רשכמ רמד .אלא םירשכ םיבואש סיס ע״כלד אמלא
 עקרקב ויהיש אהימ ןניעב כ־סעאש סימי ילכב םדועב לובטל
 אספ ריא איט זיטד !יטיגד ב״פב ןניסרנו .הליבט ןיעכ
 םימ !יבק ׳ט וילע ולפנש הליחה ירק לעב ורמא ירה
 יישר 'ישו .יקימ יאמ הניתנב ויצחו אפפ בר יעכ .רוהט
 ןיירק ילעבל הליבס ןקיח ארזער ת־דל רוהט ׳וכו קיב
 ןיבק ־ס תניתנב הלוחכ לט ולקהו הרוסב וקסעיש םדיק
 שדקמל סנכיל ורהטל לבא תוכרב ׳שמב ןיבואש ׳־סא
 לעו היקסה ךותל ויצח סנכנש הליבשב ויצחו .םדכ ןניטב
 ןויכו ליזו י״ב בתכו .כ*ע ץבואש ןיבק ׳ט ;חנ ויצח
 תגקחד נ־עאו אלוקל ןניטקנ אוה ןנברד אחנקתד ידיסד
 וילס לביקש ימל סינד םישמ הז יתבתכ אנדיאה אחיל ארזע

 ודנ ׳יס לישמ מ*נ דועו .ליכע ארזע תנקתכ גיהנל
 חצמב הלגתמ ירק תאסיטד ליז י׳ראה סבב איכ חוא
 הלגתמ הניא לבט םא לבא ליט אלש זיכ דיסח םדאה
 איה חרוסמר איריחה בתכו םייס ותואב טעומ רגד א״כ
 יוארכ הדותמו אקוד אוהה םויב לבומו ירק האורהש

 קחמנ



 ש*ק תוכלה £■0 םייחה

 לובסל ול א׳יאש ימ כ׳או .ש״יטי ירק לש• קיזמה קחמנ
 ןיבק ׳ט םכי ששב וא ןיבואס םימ סיסב לובטי םוקמב
 ןייע דועו .ריסב ןמקל ראובי רשאכ ופוגו ושאר לע
 ול א־אש ימד טבחנש ביכ חוא ו״ע ׳יס ליעל ונירבדב
 סא סח .ש־יעי םימעפ םיעברא לש הליטנ השעי הליבטב
 יטב אלו םיבואש םימב אלו היקמב הליבטב אל ול א*א
 לכבש ןיכנו ביט והימו ־זנה הליבטה םשעי זא ןיבק
 לכ לכויש ידכ ןיממ םימ הוקמ םסל וניכי םוקמו םוקמ
 םירוהמ םליכ ויהי חטו וירקלו ושימשסל וב לובטל םדא

 :דיסה השודקב סחלססו םחרוח הלעמו

 לבא וילע םכפיששכ אקוד ורמאש ןיבק העשת! 1י
 סא ןיב ידימ ינהמ אל םכותב לובטל

 וא דמא ילכמ וילט םכפושל ךירצו .עקרקב וא ילנב סס
 םה םאו .ןיסרטצמ ןיא •סו דמ לבא השלשמ וא םינשמ
 םדוק ינשה ךיפשל ליחתהל ךירצ םילכ ־גמ וא םיגשמ
 ס־וע .א־קס תסכ כ״כ1 ,י״בג ראובמכ ׳א.ה קוססיש
 רימאמ .׳ס םוא וירה ־יס א״מ ,׳א חוא ז״מע ׳־ב חוא
 ד וא ׳גמ בוחכ זדנבד בחכו ׳ר חוא *ןיס ׳יסה הזנ
 שיגרה אלו וירמא ךשמנ ט״האבסו ס״ט איהו ןיסדטצמ
 םש בחכו .ש״ועי א׳י חוא ו״רת "ס ריא כ״כו .םרעי
 הד ברעב רסטהל ןיגהונש םחואב גוהנל שי ןכד ז*טס
 ו״רח ׳יס ההגהב ןייעו ,די׳כע ןיבק ־ע י״ע כ ׳הוי 'ברעבו

 ;םש א״מבו ־ד ׳יעס
 לע סימ ךופשי הנחתב !יבק ימ תכיפש רדס |ךןן (ז
 ואובישכ ידכ ןראב תדמועה תמחמ ולגר ספ
 רוביח היהי לעממ ולגר סס לעו ופוג לע הימה כ״חא
 לע ולאכ היהיו םמחמ רשא ולגר ספ לעש סיסה םע

 עקרקב תועגונש וילגר תחתמ ׳יפא סיסה ואב ופוג לכ
 טיקמב םחיני וא םימה ול סופתיו רמא אבי נ*מאו
 ויהי וידיו דמוע היהי אוהו ןהילאמ וילע וכפשיש רשפאש
 אל לבא ךריה לצא דע הז דצמ הזי הז דצמ הז וידדצמ תוטומ

 וכפשיו ןהידדצ לכמ םימס םכילע ךפשיש ידכ ופיגב תוקיבד
 ולגר סס דע וידי לעו וסיג לע דרויו ושאר לט םימה ול
 סדמיעה תמחמ ולגר ספ לע רשא םימה סע רבחתי זאו
 לכ לס םימכ ואנש אצמנו דמא רוביחב לכה היהיו ץראב
 ׳א חוא ז־שס ןייעו ,הנקתכ ןיבק ׳ט תניתנ אצוי ־זבו וסונ

 :ק־ידו חיכ ׳יעס ח״צק ׳יס ד״ויבו

 ץ״בשתה םשב ו״רת ׳יסב י ׳ב בסב !יבק ׳ט ר1£?יש1 'ח
 א״י חוא םש ר־א כ*כו םיציב ו*יר םהש
 ׳ו תוא ו׳רת ׳יסנו ׳א חוא ׳יסכ הזב ז־שמה כ׳׳כו ,שיועי
 םימ םיכרד ח״י קיזחמש ילכ אוה הציבכ רועישו .סדעי
 ו״יר כ״או .ש״יעי ל״ז ס״במרה םשב ׳ג תוא א־פ ׳יס ל״שמכ
 סינימשו תואס הנמשו םיפלא תשלש ןובשחל ולעי םיציב

 :סיס ם־הרד הנמשו
 בתכ ,׳יכו הדנ השאל !יאש ובתכש שי .ההגה םש <ט
 םיעיש םישנו םישנא הארש גימ וד ביתנב ו״יר
 ׳מ ורבעיש דע כ־הבב סנכילס רהזיל הכירצ תודלויהש רמול
 םדיב תוחמל ךירצו אוכ תועטב גהנמו הבקנל ׳םו רכזל

 :׳ג חוא ת״וע .י״ב .דדע
 בתכ .יוכו םשה ריכזהל וא ללפתהל וא .ההגהב םש (י
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 חלה
 ןוזסה הכרבב תובייח םישמ א־י אהד ע״צ ב*קס א*מ
 גהנמב אתיירואד טיממ רמסיל ולכוי ךיא כ״או אתיירואד
 אכיל יאו םירמאמ מ״הרנ עמשת סיכעד ל״נ ןכל דיסי ול ןיאש
 אתיירואד איהד םודיק ש״נו םחלב.הסצעב ס״הרב ךרבח רחא
 י״ע מ״הרב ךרבמ היה ארמגה ןמזב ירק לעב ייפא אהד
 תיבלסמיל אלש קר וגהנ אלש בתכ ג״נק •ס ז״בגו .רוהרה
 ינפב תודמוע ןיא םיללפתמשכ סגו ת״ס תוארל אלו תסנכה
 רוסיא םושמ אלו ;כ !ישיע דיבכו גהנמ םושמו היתורבח
 חוא ברס •ינ חוא ריא ואינהו .אימה ל׳כע רקיע ןכו ,ל*כע
 הלסח תוכלהמ ד׳ס י״מגהב ןייע דועו •יב חוא ז־ר .יב
 חוללפתסשכו כ־׳הבל ךליל אלש וגהנש א״כ בתכ אלש ׳נ תוא
 וילע בתכו י״ב ואיבהו .םרעי ןסיחיריבח ינפב תורסיט ןיא
 ד*כע כ״כבל שנכילמ ללכ ענמהל גוהנ אל ןדיד ישנ אתשהו
 םיאמטה לכ בתנש יט ׳יעש ביפר ׳יס ד״וי טישב ןייע דיעי

 ויהי אלש אוהו וב תורקלו ת־סב זוחאל םירתומ תודנ ׳יפא
 אניד סוסל עסשמ כ־או לדע תוכלכולמ וא חוסנועס םכידי
 הטשב הרית רפסה תביתכב תוארל םסל דחוסד שדל
 ןייעו .ץ״שה יפמ האירקה עומשלו סעל וחוא ]יארמש

 :ז״מאש תואב
 בתכ .יוכו םשה ריכזהל וא ללפתהל וא .ההגהב □ש (אי
 אידהג ןניסרג אהד ללכ ארווחיס ואל ארבס ךה ח״דפכ
 תורקל ןירתומ תודנ לע ןיאבו ץטריצמהו ןיבזסוחיסש ימ יסב
 *ןאד םחה ד״מ אכיאו ארקי אל ירק לעב אקודו הריחב
 ללכמ סבש חורכזכ רמאי אלש דבלבו ארמגה תא עיצמ
 ז־ש הטלפש הרנ ןנח דועו תורכזהב יליפא םיאמט ראשד
 ירקה תייאר םושמ הליבט ןיכירצ הדינ התארש תשמשמהו
 לעב הדוסי יבר רגסקד ןנירסאד אה יבג אידהב חכומדכו
 דומלתכ ןידמו הנשמהמ חרכומ הזש ןויכו ת״דב רתומ ירק
 לכויש הז אוה ימ ללפתהל תבייח הדנש סיקסיסהמ םכסומו
 בייח ןכלו הליפהמ ןחורינ ימיב םישנה רוטסלו הזב קולחל

 ללפתהלמ וענמי אלש ךכ לע ותיבב ריהזהל שיאו שיא לכ
 אשי הזב עמושהו ללפתהל תובייחו חואשרש ןתודנ יפיב
 י״ב כ*כו .ינ תוא ו״חש ואיבהו .לדע ׳ה תאמ הכרב
 ןניעמש ןיחינחמ אהמד ש׳ארהו *ןיירה ובחכד הז ׳יס שירב
 ןניקיידד הלפחב םיבייח והלוכ תודלויו תודנ תובזו ןיבזד
 יכירצד איה ערז הבכש הטלפש הדנו ירק הארש בזד אמעט
 צ״א זיש הסלס אלש הדנו ירק האר אלש בז אה הליבט
 חנקת הלטגד ׳יפה ם״ס יפלו .ל״כע הכלה ןכו ה״דל הליבט
 תדב תורקל רחוסו ירק לענל ןידה ןמ הליבט צי׳או ארזע
 רתומ ז׳ש הטלפש הדנו ירק הארש בז ייפא כ*א ללפתהלו
 ןרס ירבד תיימחסמ סדו .יידכ ןמ ללפתהלו תורקל םהל
 תוארל סנו תדב םירתימ תודלויו תידנד אצמנ .עישב לד
 .ץ*םהס ׳סה עומשלו סעל ותוא !יארמש העשב ה־סה תביחכ
 רימפל חילמי םניאו !ידה ןמ תובייח שודיקו מ־הרבו הלפתבו
 תוכלוה ןיאש יגהנש תומיקמ שיד בתכ י״סניב קר .ןמצע
 גוהנ אל ןדיד יפנד ז״ע ליז ןרס בתכו !תודנ ימיב כ״הבל
 מ*סו .םדיקכ תואב ש״מכ ב״הבל סנכילמ ללכ ענמהל
 סנו האירקה וקיספי חחוש םדהש תעשב ןריהזהל םי
 .רשפאד סס לכ הלפהה תעב יקנ אהיש תילעמה *ןילחהל
 תסנכה תיבב וסנכי אלש םריהזהל שי ןכו םש זיחשה כ״כו

 . :דובכה ינפס םד םהמ תחישש ועדיש תענ
 םש
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 םייח חפ ׳יס עמש תאירק תוכלח חרוא
 םימיב רימחהל וגהנש םיקסב ׳יפאו .ההגהב □ש (ביי
 תוחילס לש ןושאר סוימד הארנ ׳טו םיארונ
 ואיבהו .קדצ ילגממ .גיהכ לכל םיארונ םימי ירקמ ךליאו
 כ־ג םירסומ ה״הבל ךליל םירסומש ןויכ בסכו .נ*קס א־מ
 א• ח ,ב סוא ז״ר ׳ג ־וא ריא ינ ׳וא ברס .כ־ע ללסחהל
 ההגהב ׳א ׳יעס איפקת -יס ׳יימו •סיל סיא ׳נ ללכ
 םש בסכו .שיועי תוחילס רמול זנכשא ינב ןידסוע יססיא
 .כ״ע תוללפתמו תוכרבמו םלועל רסיה ןינסונ וסנידמבד איחה
 :ולבטיש דע וסנכי אל תורבקה תיבלד א״חה ש״וע בתכו

 לכ היהו •יכו גיהכו סיאריג םימיב .ההגהב □ש <גי
 איהש וא רהג וא הנב האישמש ןינכ הזב אצויכ
 לכב ירש תועובש ד רסא כ״הבל ןיכלוסש הדלוי המצעב
 .םש ר״א .ד ׳יא ברס .םש א״מ .הדנ איהש י״סעא אנויג
 וגהנ אלש םוקמב יכה ואלבד ליעל ונגסכ רבכו .םש ז״ר
 מיהרבו הלפסב מ״כבו .םירתומ םס סנכיל אלש

 ךיראמ תוצמב זירח ריהזה לכי .םיבייח שודיקבו

 :םייח






